
Біда О.А., Картель М.В., 
Прокопенко Л.І. 

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
СІЛЬСЬКОЇ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ 

У нових соціально-економічних умовах розвитку України значно 
зростає роль сільської школи у вихованні молоді, у формуванні громадян 
правової демократичної держави, в справі успішного вирішення завдань 
соціального розвитку села, а, отже, і суспільства в цілому. Об’єктивна 
реальність сучасного села – сільські малокомплектні школи (1, С. 17-18). 

Початкові малокомплектні школи характерні тим, що вчитель працює 
одночасно з учнями двох, а часом і трьох класів, об’єднуючи уроки з одного 
предмета, або ж різних предметів на одному уроці, однотемні і різнотемні 
уроки та комбінуючи інші варіанти роботи. 

Для організації навчального процесу в малокомплектній школі 
необхідно мати належну матеріально-технічну базу (технічні засоби 
навчання, наочні посібники, роздатковий дидактичний матеріал). Для її 
забезпечення потрібно використати: заняття з трудового навчання в шкільних 
майстернях, контакт з батьками. 

Організовуючи навчання у малокомплектній школі, необхідно 
раціонально об’єднувати класи у комплекти. Є різні варіанти об’єднання 
класів. Якщо школа двохкомплектна, то найкраще з’єднувати 1 і 3 класи 
чотирирічної школи. Учні 3-го класу набули навичок самостійної роботи 
більшою мірою, ніж учні 2-го класу. Учні ж першого класу таких навичок 
зовсім не мають, до того ж першокласників треба навчити читати, писати, 
рахувати. При цьому здійснюється певний індивідуальний підхід. При 
виконанні завдань по проведенню спостережень, а також роботи на 
пришкільній навчально-дослідній земельній ділянці зручно об’єднати в групи 
для виконання самостійної роботи учнів 1 і 3 класів. При цьому 
третьокласники можуть виконувати більш важку частину роботи, давати 
певну інформацію малюкам, коментувати свої дії. З’єднувати учнів 1 і 4 
класів не бажано у зв’язку з тим, що класовод має підготувати четвертий клас 
до сприймання предметів у п’ятому класі. Тому найкращий варіант – це 
поєднання учнів 1-3 та 2-4 класів. Однак у різних ситуаціях (наповнюваність 
класів, підготовленість учнів) можуть бути і інші варіанти: 1-2 та 3-4. Перші і 
другі класи чотирирічної школи інколи можна об’єднувати у зв’язку з тим, 
що в них вивчаються одні й ті ж природознавчі теми, а також спільні теми по 
ознайомленню із соціальним життям: “Наша школа”, “Сім’я”, “Дорога від 
дому до школи”, “Де ти живеш”. 

Якщо чотирирічна школа трикомплектна, то найкраще окремо вести 
першокласників і четвертий клас, а об’єднати в комплект 2 і 3 класи. Діти в 
комплекті вміють працювати самостійно: третьокласники більшою, а 
другокласники – меншою мірою. Учитель може більше уваги приділити 
учням другого класу, які працюють ще з більш об’ємними завданнями і 



потребують перевірки одразу ж після їх виконання. 
Якщо початкова трирічна, то при двохкомплектній школі можуть бути 

такі варіанти: 1-й клас окремо, а 2 і 3 в комплекті, або 1 і 2 - разом, а 3-й – 
окремо. Деякі вчителі у двохкомплектній трирічній школі вчиняють так: у 
першому півріччі об’єднують учнів 2 і 3 класу, поки першокласники 
закінчать букварний період, а потім у другому півріччі відокремлюється 3 
клас, а об’єднують 1-2 класи. В однокомплектній школі варіантів немає. У 
трирічній – навчаються разом всі три класи, у чотирирічній – всі чотири. 

При складанні розкладу уроків вчителі класів-комплектів 
використовують різні варіації. Так, коли об’єднують 1 і 3 класи, то інколи 
планується так: на перші два уроки приходять першокласники (особливо це 
важливо у першому півріччі), на третій урок – діти іншого класу. Два уроки 
проводять спільно, після чого учні 1 класу йдуть додому, а вчитель 
продовжує працювати з дітьми 3 класу. Інші вчителі з обома класами (при 
такому розподілі класів) працюють одночасно. Деякі класоводи окремо 
проводять уроки природознавства у зв’язку з тим, що їх важко проводити з 
іншими уроками і тим паче – з уроками природознавства, особливо коли в 
обох класах треба формувати нові поняття, роботу над якими найдоцільніше 
провести під керівництвом учителя. Це обумовлено тим, що ознайомлення з 
оточуючим світом і природознавство – це предмети, на яких мало 
можливостей для проведення самостійної роботи. Проте вчителі проводять в 
основному однопредметні уроки, наприклад, ознайомлення з оточуючим 
світом – природознавство, сільськогосподарська праця – 
сільськогосподарська праця. Слід відзначити, що уроки 
сільськогосподарської праці одночасно в різних класах легше організовувати, 
ніж уроки природознавства, бо серед них більше однотемних уроків, або їх 
етапів; вони відзначаються значною спільністю методик викладання. Проте, 
як би не складали розклад, класоводу треба готуватися до 8-10 і більше 
уроків. 

Для забезпечення належної методики проведення уроків у сільській 
малокомплектній школі необхідно: 

- визначити оптимальну структуру уроку; 
- підібрати методи і прийоми навчання, які б забезпечили формування 

у молодших школярів природничих уявлень і понять. 
О.Я.Савченко виділяє головні відмінності методики і структури уроку 

в класі-комплекті. 
1. Самостійна робота учнів – обов’язковий елемент кожного уроку, її 

можна проводити кілька разів. 
2. Застосування підручників, індивідуального роздаткового матеріалу, 

таблиць передбачає внесення в зміст поданих у них завдань додаткових 
інструкцій, які допомагають учням виконувати самостійну роботу. 

3. Чергування самостійної роботи з роботою під керівництвом учителя. 
Етапи “самостійна робота” – “робота з учителем” мають чітко чергуватися. 

4. Особливістю проведення уроків є обмежені можливості для 
використання засобів наочності, кіно- та діафільмів, натуральних об’єктів, 



що збіднює процес сприймання. 
5. Класовод має урізноманітнювати методи навчання. 
6. Урок у малокомплектній школі проводять за єдиним планом, 

складеним для всіх класів комплекту. Тому тут для структури уроку 
характерні не назви етапів, а переходи: “з учителем – самостійно”, 
“самостійно – з учителем” (3, С.101). 

Кількість переходів визначається кількістю класів у комплекті, змістом 
предметів та рівнем сформованості в учнів прийомів самостійної роботи. Для 
комплекту з 2-х класів, один з яких – перший, оптимальна кількість 
переходів може бути 5-6. Із зростанням рівня самостійності першокласників 
кількість переходів зменшується до 4-5. Отже, учитель має 4-5 раз 
перебудуватися на занятті то з одним, то з іншим класом, пам’ятаючи весь 
час про головну мету уроку; вміти розподілити хвилини між учнями всіх 
класів так, щоб учні засвоїли матеріал саме на уроці. 

Однак не тільки вчителеві складно працювати в класі-комплекті. Для 
школяра навчання в цих умовах пов’язане з необхідністю зосереджуватися на 
змісті свого завдання, не слухати цікавих розповідей учителя для іншого 
класу, не звертати уваги на картини, не чути відповідей учнів і водночас 
відразу перебудовуватися, коли вчитель звертається саме до його класу. 

Під час роботи з учителем рекомендується проводити перевірку рівня 
якості знань учнів, пояснення нового матеріалу, дидактичні ігри, закріплення 
та узагальнення матеріалу. 

Основна функція вчителя в умовах одночасної роботи з двома-трьома 
класами – пояснення нового матеріалу. Засвоєння нових понять – процес 
складний. Не завжди учні молодших класів спроможні самостійно опанувати 
певний зміст нового поняття, бо не завжди вони можуть виділити основні 
ознаки, розкрити зв’язки виучуваного об’єкта з іншими, зробити 
узагальнення. 

У роботі під керівництвом учителя провідними є словесні методи – 
бесіда, розповідь, бо в умовах обмеженого спілкування з учителем важливо, 
щоб діти чули зв’язне, логічне пояснення, емоційну розповідь.  

Щоб забезпечити осмисленість і повноту сприймання, виклад нового 
матеріалу в малокомплектній школі бажано завершувати закріпленням. 

Для організації самостійної роботи пропонується проводити: 
- підготовчі вправи до вивчення нового матеріалу (повторення за 

підручником, робота з картками, таблицями); 
- самостійне засвоєння нового матеріалу, подібного до вивченого, за 

детальною інструкцією; 
- різноманітні тренувальні вправи з різних джерел. 
Визначаючи зміст етапів уроку, вчитель особливо ретельно продумує 

зміст етапів самостійної роботи учнів. Бажано визначити й послідовність її 
виконання. 

В умовах роботи вчителя з двома-трьома класами особливо цінна 
кожна хвилина. Розподіл часу на уроці, раціональне його використання – 
важлива умова ефективного навчання. Певні труднощі спричиняє, зокрема, 



одночасний початок уроку всіх класів комплекту. Так, якщо класовод 
починає працювати з першим класом, то на парту кожного другокласника 
(третьокласника) на перерві черговий кладе конверт із карткою, на якій 
записано завдання або даються вказівки щодо виконання роботи з іншим 
джерелом. У разі колективної самостійної роботи зміст завдань і вказівок 
щодо їх виконання варто заздалегідь записувати на одній половині дошки. 
Спільними етапами роботи за наявності першого класу можуть бути вступна 
та узагальнююча бесіди, перегляд діафільмів, ігрові ситуації. Спільно діти 
можуть описувати картинку, фрагмент діафільму. Старші учні спроможні 
ставити меншим запитання за темою, картиною. 

Методика проведення уроків у сільській малокомплектній школі 
обумовлюється особливістю роботи в класах із малою наповненістю учнів, 
коли різко зростає число прямих контактів учителів з кожним учнем. Тому 
неприпустимий механічний переніс форм, методів і прийомів, що 
застосовуються в класах з великою кількістю учнів. У класах з малою 
наповнюваністю значно зростає психологія навантаження на кожного учня, 
збільшується втомлюваність, учень в ході уроку постійно знаходиться під 
пильною увагою вчителя і повинен багаторазово відповісти на його 
запитання. Звідси знижується інтерес до навчання, учням розумова праця 
стає важкою, малоефективною роботою. Тому в умовах малокомплектної 
сільської школи варто використовувати різноманітні форми, методи і засоби 
навчання. У таких умовах неприпустима орієнтація на так званого 
“середнього учня”, широкого застосування повинна набути індивідуалізація 
та диференціація навчання, фронтальна робота з учнями може 
використовуватися лише в окремих випадках. 

Варто приділяти увагу питанню організації педагогічного процесу в 
умовах сільської малокомплектної школи. У такій школі домінуючим 
повинен стати принцип диференціації та індивідуалізації навчання і 
виховання. З двох можливих форм диференціації навчально-виховного 
процесу – профільної та рівневої – в умовах малокомплектності перевагу 
варто надати рівневій, тобто внутрішній диференціації. Звичайно, учні, 
навчаючись за однаковими програмами і підручниками, одержують різний 
рівень знань. Можна проводити і поділ на групи. Склад кожної з них – 
динамічний, багато питань розглядаються колективно, крім того, можливий 
перехід учнів з однієї групи в іншу. Диференціація навчання передбачає, що 
на певних етапах уроку кожна з груп, по черзі, працює самостійно, таким 
чином зменшується психологічний тиск учителя на учнів. Мала 
наповнюваність класів допомагає індивідуалізувати процес навчання. 

Вирішувати різні проблеми допомагає вміле використання вчителями 
багатьох малокомплектних шкіл міжпредметних зв’язків у навчально-
виховному процесі. Успішно реалізовувати ці завдання допомагає те, що 
учитель, викладаючи у 2-3 класах різні предмети, повинен врахувати змістові 
можливості кожного з них. Сучасна школа впроваджує інтеграцію 
навчальних предметів, тобто йдеться про створення інтегрованих освітніх 
комплексів (словесність, природознавство, техніка і тощо). Тому 



перспективним, особливо в умовах малокомплектної школи, є введення в 1-6 
класах інтегрованого курсу “Довкілля”, модульно-розвивальної системи 
навчання. Це допоможе зменшити перевантаження вчителів 
малокомплектних шкіл, покращити розвиток розумових здібностей учнів (2, 
С.6). 
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