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ВРАХУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Соціальні перетворення, які відбуваються в Україні, мають неабиякий 

вплив на оновлення й докорінне реформування освітньої галузі. Наслідки цих 
перетворень зосереджуються на особистості вчителя, який є ключовою 
фігурою суспільного розвитку країни. Саме завдяки культуротворчій 
діяльності вчителя реалізується політика щодо відродження і створення 
високого інтелектуального, духовного потенціалу нації. Тому освіта – це 
єдиний соціальний інститут, який формує особистісні і професійні якості 
кожного громадянина держави. 

Сучасний етап розвитку освіти в цілому характеризується деякими 
позитивними тенденціями. Так, у зв’язку з посиленням світових 
інтеграційних процесів, суттєво змінюються наші уявлення про цілі і цінності 
освіти. Прогресивні ідеї новітніх концепцій освітнього розвитку такі: 

– пріоритетність освіти; 
– досягнення якості масової освіти; 
– неперервність і різноманітність освіти як обов’язкова умова поступу 

суспільства; 
– гуманістичні цінності; 
– потреба у нових технологіях навчання, які зберігають здоров’я; 
– акцент на активності й саморозвитку особистості; 
– всеохоплююча інформатизація. 

За таких умов об’єктивно необхідними є нові цілі і пріоритети державної 
освітньої політики: 

1) послідовне створення й запровадження нової законодавчої і 
нормативної бази національної освіти на нових методологічних засадах 
(деполітизація і національний характер освіти, децентралізація 
управління і фінансування, диверсифікація навчальних закладів і 
навчальних програм, запровадження педагогічних систем на засадах 
гуманітаризації, гуманізації і диференціації навчально-виховного 
процесу): 
2) нові цілі шкільної освіти – “Загальна середня освіта має 
забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і 
фізичного розвитку і саморозвитку учнів, виховання громадянина-
патріота, а в стратегічному плані закласти фундамент для формування 
демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, 
культуру найвищою цінністю, незамінним чинником переходу України 
до суспільства сталого людського розвитку” (1, с.2); 
3) збільшення тривалості навчання у початковій і старшій школі; 
4) реформування змісту і методики через запровадження 
Державних освітніх стандартів, нових педагогічних технологій, 
гуманістично й особистісно зорієнтованих педагогічних систем; 



5) реалізація оздоровчої функції школи; 
6) утвердження державно-громадського управління. 

Найважливішим показником ефективності освітньої політики у державі 
є якість шкільної освіти. Останнім часом дедалі відчутнішими стають 
кардинальні й суперечливі зміни в цій галузі. 

Так, внаслідок економічних, демографічних і соціальних перетворень 
сільська школа зазнає кількісних і якісних утрат порівняно з міською 
(дивіться детальніше (4, с. 7-10)). Щоб зупинити ці негативні процеси 
необхідна негайна реалізація таких стратегічних напрямів управлінської 
політики на рівні регіону: 

1) послідовне і неухильне відновлення чи побудова початкових шкіл 
або закладів “школа –  дитячий садок”  в усіх селах,  у яких є діти 
дошкільного і молодшого шкільного віку; 

2) укрупнення профільної старшої школи, надання можливості всім 
бажаючим 9-ти класникам продовжити навчання: створити умови 
для належного освоєння комп’ютерної грамотності та іноземної 
мови; 

3) забезпечення однозмінності занять; 
4) створення у кожному районі шкіл нового типу, навчально-виховних 

комплексів, що компенсує відсутність позашкільних закладів. 
Отже, найперша умова якісної освіти на селі – створення оптимальної 

мережі для повноцінної середньої освіти усіх груп дитячого населення. 
Щодо удосконалення навчально-виховного процесу, то найбільш 

складними у педагогічному відношенні є малокомплектні школи, які дуже 
різняться за наповненістю шкіл і класів, навчальними площами і 
присадибними ділянками. Нечисленність учнів, великі відмінності у 
кількості дітей між класами або відсутність дітей одного віку зумовлюють 
головну особливість організації навчальної та позаурочної діяльності – 
постійну роботу вчителя з різновіковим і нечисленним складом учнівського 
колективу. Це явище має і позитивні сторони, адже створюються сприятливі 
передумови для індивідуалізації навчальної і виховної роботи, диференціації 
трудових і громадських доручень, взаємовпливу дітей. Спілкування у таких 
умовах відбувається значно інтенсивніше, ніж у звичайній школі. Проте, тут 
є загроза гіперопіки і гіперконтролю з боку вчителя. Практично кожна дія 
учня здійснюється під контролем учителя, який звертається до учнів у три-
п’ять разів частіше, ніж у звичайній школі. 

Отже, сільська школа характеризується ситуацією розвитку, яка 
потребує внесення до організаційної, методичної і виховної роботи вчителя 
чимало коректив. Причому, через велику самостійність і методичну 
усамітненість, самокорегування учителя, очевидно, є недостатнім. Це 
потрібно здійснювати на рівні підготовки та перепідготовки майбутнього 
вчителя у вищих закладах педагогічної освіти.  

Ситуація розвитку сільської школи породила чимало соціально-
педагогічних проблем, а саме: кадрової, сільськогосподарського оточення, 
зайнятості вчителів домашнім господарством, відсутності культурно-



просвітницьких та оздоровчих закладів, низької готовності дітей до навчання, 
варіативності щорічного набору дітей до школи, різновікового учнівського 
колективу, перевантаженості учнів самостійною роботою, надмірної 
інтенсивності педагогічного контролю, обмеженості використання ТЗН тощо. 
Кожен з наведених факторів по-різному впливає на умови роботи вчителя з 
учнями і якість навчально-виховного процесу. Так, внаслідок бесід з 
учителями різних регіонів України визначено такі типові труднощі в роботі 
педагога: велика завантаженність, відсутність з боку батьків турботи про 
виховання дітей, слабку матеріальну базу. Байдужість базових шкіл, 
необхідність виконувати доручення, що не входять до професійних 
обов’язків. 

Нами встановлено, що більшість учителів страждають від методичної 
ізольованості. З методичними новинами, передовим педагогічним досвідом 
вони, як правило, знайомляться лише зі сторінок періодичної преси. Отже, 
справою державної ваги є інформаційне та методичне забезпечення 
сільського вчителя. 

Слід визнати й об’єктивні складнощі організації випереджувальної 
теоретичної підготовки вчителів до роботи у класі-комплекті. Щороку 
змінюються умови, в яких має працювати вчитель (кількість учнів, 
необхідність опановувати часто змінювані навчальні програми, 
пристосовувати структуру уроку до гнучкого розкладу занять протягом 
навчального тижня, року). З цього випливає, що сучасній школі потрібен 
педагог, який володіє високою професійною культурою. 

Серед основних завдань, які постають перед підготовкою вчителя, крім 
традиційних – формування професійних умінь і навичок, ставиться вимога 
щодо формування високорозвиненої особистості. 

Цінність особистісного розвитку є тим ядром, що об’єднує всі новації у 
педагогічному середовищі. У Законі про освіту зазначається, що українська 
школа будується як єдина і водночас варіативна. Це – новація. Різнотипність, 
варіативність освітньої схеми “дошкільна установа – школа – вищий 
навчальний заклад” потребує виокремлення такого фаху як педагогічний 
менеджмент. Отже, сьогодні потрібен не просто вчитель-предметник, а 
педагог-керівник. 

Нині педагогічний менеджмент стає багатофункціональним, гнучким, 
відкритим, стимулюючим. Центром педагогічного процесу є дитина. Тому 
зміст, засоби і форми організації шкільного життя дітей мають бути 
підпорядковані меті їхнього виховання, навчання і розвитку. Проте, хибною є 
думка про те, що вчитель має працювати лише з особистістю. Клас, група, 
колектив значною мірою сприяють реалізації особистісно орієнтованого 
підходу. Тому функція педагога – працювати з окремою особистістю і 
водночас з колективом. Також важливо підкреслити, що орієнтиром 
управління є схема: “від управління закладом освіти – до управління 
навчанням і розвитком кожної дитини”. 

Нова освітня парадигма - “дитиноцентризм” ставить перед учителем 
виключно високі вимоги щодо професійної підготовки й самовдосконалення. 



Серед цих вимог – головна: проектування індивідуальної траєкторії 
професійного становлення. 

У руслі цієї вимоги оновлюється зміст особистісно орієнтованої 
підготовки вчителя. Особливо це стосується сільської школи, у якій 
специфіка навчання і виховання суттєво відрізняється від міської школи  
органічним зв’язком дитини із середовищем. Тому сільський учитель має 
враховувати природні умови формування особистості учня в умовах 
родинних зв’язків та національних особливостей виховання. Отже, слід 
готувати вчителів-предметників широкого діапазону, які б забезпечували 
викладання не окремого предмета, а певної освітньої галузі. Потрібно вчити 
вчителя особистісно орієнтованої педагогіки, уміння дійти до кожного учня, 
поєднуючи в різній пропозиції на кожному етапі навчання індивідуалізацію, 
групову роботу, а в старших класах добиватися ефективного профільного 
навчання. 

Думка багатьох видатних педагогів минулого про те, що особистість 
може виховувати лише особистість нині залишається актуальною. Тому 
головною тенденцією у підготовці вчителя є особистісно орієнтована 
система, яка потребує побудови навчально-виховного процесу на  
діагностичній основі. Учитель має постійно розвивати власні професійні 
здібності: організаторські, прогностичні, проективні, конструктивні та ін. 

Провідними ознаками особистісно орієнтованого навчання у школі є 
багатоваріантність методик і технологій. Це зумовлює різноваріантність 
навчального процесу на засадах розвивального навчання: формування 
мислячої, активної, творчої, естетично сприйнятливої особистості. Вчитель 
має володіти основами професійної творчості:  

- знаннями про творчість, які представленні суміжними науками 
(особливо психологією); 

- знаннями загальних природничо-наукових і специфічних 
закономірностей розвитку відкритих і закритих систем на засадах 
міждисциплінарного сучасного напряму в науці – синергетики 
(самоорганізації); 

- знання всіх основних методів творчості і практики розвитку якостей 
творчої особистості, її здібностей та життєвої стратегії. 

У зв’язку з цим у вищих педагогічних закладах освіти необхідно 
докорінно переглянути навчальні плани, робочі програми з метою 
приведення їх у відповідність / сучасного принципу цілепокладання в 
освітній галузі. 

У цьому напрямі важливими є пропозиції, вироблені під час 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулася у квітні 2001 
року в місті Полтаві. Суть їх полягає в інтеграції навчальних дисциплін у 
декілька блоків: 

1) блок загальнокультурних дисциплін (включає соціогуманітарні 
компоненти); 

2) психолого-педагогічний; 
3) профільно-методичний. 



Безумовно, у такому “блочному” вигляді краще можна відобразити 
професійну спрямованість змісту педагогічної освіти. Насамперед, слід 
врахувати багатофункціональність учителя в сільській школі. Він має бути 
підготовленим до управлінської діяльності, до взаємозв’язку з громадськістю 
в селі. 

Для сільської школи доцільно готувати вчителя з кількома 
спецалізаціями (наприклад, музика, бразотворче мистецтво, хореографія, 
практична психологія, інформатика, англійська мова тощо). Але при цьому 
вищий навчальний педагогічний заклад освіти повинен узгоджувати цей 
діапазон спеціалізацій до працевлаштування вчителя. 

Інша необхідність – визначення у державних стандартах педагогічної 
освіти еталонних вимог щодо професійного становлення вчителя, діяльнісно-
процесуальної складової змісту професійної освіти, які б стали об’єктом 
контролю і самоконтролю майбутнього фахівця. 

З метою реалізації особистісно-орієнтованого навчання вчитель має 
володіти творчою здатністю компонування, тобто побудови навчального 
процесу не лише за певними універсальним принципами, а й за 
нестандартними, специфічними шляхами, придатними для досягнення 
педагогічної мети. Для цього педагогові необхідно прийняти нові цінності 
освіти. Проте, вони зумовлені гострими суперечностями. Так, розшарування 
суспільства дає численні приклади благополучних моделей життя, що не 
вимагає від людини стільки відповідальності і професіоналізму, як 
учительська діяльність. Тому виключно актуальною є соціальна, 
інформаційна і методична підтримка педагога з боку держави і суспільства. 
Особливо важливим є розвиток професійної самосвідомості майбутніх 
учителів, подолання їхньої інформаційної обмеженості. 

Комп’ютеризація та інформатизація освіти – ключові позиції її 
модернізації. Тому під час вивчення будь-якої дисципліни комп’ютер дає 
можливості значною мірою реалізовувати індивідуальний підхід у навчанні. 
Міжнародна мережа “Інтернет” дає змогу використовувати позитивні 
надбання людства і формувати таким чином планетарну свідомість. 

Реформа вищої школи передбачає посилення фундаментальної 
підготовки, зокрема, за рахунок комп’ютеризації навчального процесу. Це 
забезпечить інформаційну підготовленість учителя на рівні умінь відбору 
необхідної, перспективної інформації та умінь її розгортання, стиснення, 
використання, розвитку. Отже, інформаційні вміння вчителя – це складова, 
без якої не може бути високої професійної культури. 

Проте, цього сьогодні явно недостатньо. Необхідно значно підсилити 
пріоритети загальнолюдських цінностей, а саме: підготовка високо 
адаптованого і стресостійкого фахівця, здатного до активної самоорганізації і 
самоосвіти, які сприятимуть його швидкому професійному зростанню. 

Серед новітніх тенденцій розвитку освіти є створення умов для 
формування вільної особистості. З цього приводу американський психолог 
П.Торранс зазначав, що особливого значення у педагогічній професії набуває 
дар своєчасного виявлення таланту, його визначення в суспільстві і надання 



йому достатньої свободи для розвитку власної оригінальності. Учитель, який 
володіє свободою мислення, спілкування, вміє розуміти інших людей, 
поважати їхню думку, поступатися своїм “Я” заради пошуку оптимального 
рішення, відповідає типу нового педагогічного мислення. Це позитивно 
відбивається на взаєминах між викладачами і студентами, учителями і 
учнями. Тому нині має широко впроваджуватися педагогіка співробітництва. 

Звісно, що процес реформування освітньої галузі неминуче призводить 
до певних помилок та упущень. Тому важливого значення для розвитку 
освіти України має критичне вивчення досвіду професійної підготовки 
вчителів різних країн світу. З’ясування своєрідності традицій змісту і форм 
організації освіти в зарубіжних країнах дасть змогу по-новому окреслити тип 
учителя національної школи ХХІ століття.  

Таким чином, враховуючи деякі позитивні і негативні ситуації розвитку 
сучасної сільської школи, постає проблема підготовки і перепідготовки  
вчителя. Ця проблема складна, багатоаспектна. Розв’язання її можливе лише 
за умов тісної співпраці колективів вищих педагогічних закладів освіти, 
науково-дослідних інститутів, широкої педагогічної громадськості. 
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