
Факультатыўнае навучанне – асноўная форма дыферэнцыяцыі 

адукацыйнага працэсу, якая ўлічвае індывідуальныя асаблівасці вучняў, 

іх схільнасці і прафесійныя інтарэсы. Сѐння ўжо відавочна, што 

факультатыўнае навучанне дазваляе падтрымліваць інтарэс школьнікаў 

да вывучэння прадметаў і даследчай дзейнасці, спрыяе раскрыццю 

здольнасцей, павышэнню якасці адукацыі. Па дадзеных Міністэрства 

адукацыі, больш за 90% вучняў наведваюць факультатыўныя заняткі. 

Гэта – пацвярджэнне зацікаўленасці школьнікаў у паляпшэнні свайго 

адукацыйнага ўзроўню. 

Аднак арганізацыя факультатыўнага навучання выклікае шмат 

нараканняў. Нягледзячы на тое, што ў рэспубліцы выдадзена 146 вучэбна-

метадычных комплексаў для забеспячэння факультатыўных заняткаў, па-

ранейшаму актуальнымі застаюцца пытанні пераемнасці ў сістэме «ўрок–

факультатыў», выбару метадаў, прыѐмаў і сродкаў навучання для 

павышэння якасці адукацыі на факультатывах. 

Часопіс “Народная асвета” прапануе чытачам сістэматызаваны спіс 

публікацый на тэму “Факультатыў у школе”.  
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