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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
СІЛЬСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Питання врахування специфіки організації навчально-виховного 
процесу в сільській школі не нове в педагогічній теорії і практиці.  

Значної уваги цій проблемі надавали К.Д.Ушинський, П.Ф.Каптеров, 
М.А.Корф, М.В.Буланов, В.В.Вахтеров, С.О.Рачинський і інші прогресивні 
педагоги і діячі народної освіти. Усі вони відзначали, що рівень розвитку 
дітей селян багато в чому визначається економічними умовами життя і 
діяльності сільського населення. Прогресивні педагоги і народні вчителі 
підкреслювали, що сільські діти значно відрізняються від своїх міських 
ровесників працелюбністю, організованістю, більш серйозним ставленням до 
навчальної діяльності. Безпосередня участь дітей з ранніх років у всіх 
справах батьків, пізнання складностей селянського життя озброювало 
сільських школярів життєвим досвідом, виховувало діловитість і 
самостійність, почуття відповідальності за свої вчинки, усвідомлення 
необхідності у своїй праці. Ці корисні якості сільські діти приносять і в 
школу.  

Значну увагу розвитку сільських дітей приділяв, як відомо Л.М.Толстой, 
хоча деякі прогресивні педагоги і виступали проти надмірної ідеалізації ним 
сільських дітей. У час після жовтня 1917 року ряд дослідників відводили 
певну увагу сільській школі, зокрема С.Т.Шацький. Заслуговує на увагу його 
новаторський експеримент зі створенням цілих педагогічних комплексів на 
селі, які об’єднували дитячий клуб, майстерні, дитячий садок, дитячу 
колонію, школу “Сетльмент”. Ініціатори експерименту дійшли, висновку, що 
важливу роль у вихованні і навчанні дітей має створення певних умов, 
середовища та врахування їх у плануванні і організації навчально-виховної 
роботи.  

У сучасній педагогічній літературі проблема організації навчально-
виховної роботи в сільській загальноосвітній школі знайшла своє 
відображення в праці В.О.Сухомлинського, П.О.Жильцова, 
О.Ф.Колесникова, О.Е.Кондратенкова, В.Г.Кузя, Г.Ф.Суворової, 
О.Я.Савченко та інших, у яких розкрита соціально-педагогічна 
характеристика сільського школяра, показана специфіка організації 
навчально-виховної роботи сільського вчителя, шляхи її вдосконалення. На 
конкретному прикладі діяльності сільської школи В.О.Сухомлинський 
показав, як така школа може стати центром психічного і духовного розвитку 
школяра. Досвід роботи Павлиської та Сахнівської шкіл наочно показує 
можливості розвитку сільської школи, вплив різних чинників сільського 
оточення на організацію навчально-виховного процесу.  

Проте, ряд проблем на сучасному етапі розвитку сільської школи 
залишаються недослідженими. 



Як справедливо зазначає Нінель Химич, важливим аспектом готовності 
дітей до шкільного навчання є готовність до спілкування з дорослими. Адже 
це основний засіб інформативного й емоційного впливу на дітей, а також 
важливий засіб обміну інтелектуальними моральними цінностями [1]. Але 
спілкування з однолітками не менш важливе. Бо в міжособистісному 
спілкуванні відбувається найбільш природний і невимушений розвиток 
взаємостосунків, їх вияв і реалізація. Спілкування з ровесниками не 
стандартне, вільне, ініціативне, оскільки дитині важливіше висловлюватися 
самій. У процесі висловлення учень (дошкільник) вчиться формулювати 
речення, які виражають його думку, дитина соромиться однолітків у разі 
неправильного висловлення. Спілкування з ровесниками багатше та 
різноманітніше, ніж з дорослими, бо включає управління діями партнера, їх 
контроль, показ своїх зразків, порівняння з собою тощо. 

У процесі спілкування з однолітками дитина вчиться самовиражатися, 
вступати в різноманітні стосунки. Тому дуже важливо, як вказує Нінель 
Химич, щоб на початок вступу до школи діти навчилися будувати свої 
стосунки зі своїми ровесниками. Але, на жаль, відсутність дитячих садків у 
сільській місцевості, обмежує можливість сільських дітей спілкуватися з 
ровесниками. Пощастить тій дитині, у якої по сусідству є товариш з яким він 
грається. 

Тому одним із завдань вчителя початкових класів сільської школи є 
створення таких соціально-психологічних умов, та вибір форм організації 
навчальної діяльності учнів на уроці, які б забезпечили розв’язання вказаних 
проблем і оптимізували процес соціалізації особистості молодшого школяра 
під час навчання та спілкування. 

На наш погляд, кращі потенційні можливості у розв’язанні даної 
проблеми мають парна і групова форми навчання. Особливо доцільною вони 
є у малокомплектній початковій школі, де на уроці одночасно є діти 2-х 
різних класів. 

Як зазначає Сіданіч, вся складність організації групових форм 
навчальної діяльності полягає в знаходженні гнучкого балансу між 
інтересами дітей і необхідністю досягти чітко окреслених програмою 
результатів [2]. 

Встановлено, що співтворчість учнів виникає тоді, коли між ними 
відбувається активний обмін способами навчальної діяльності. 

Особливо вдалою виявилася спроба застосування парної форми 
організації навчання з метою ліквідації прогалин у знаннях школярів. Вона 
полягає в тому, що спільними зусиллями в роботі “вчитель – учень”, “учень – 
учень” здійснюється планування роботи, обговорення і вибір способів 
вирішення навчально-виховних завдань, взаємодопомога і співробітництво, 
взаємоконтроль і взаємооцінка. 

У класі вчитель визначає пари (на рік, чверть), враховуючи симпатії та 
працездатність. Це можуть бути пари з однаковою чи різною успішністю. У 
першому випадку учні виконують однакові завдання, у другому – 
диференційовані. У парах, де працюють діти, що успішно вчаться і 



невстигаючі, вчителем визначаються із числа кращих так звані учні-
консультанти або асистенти. Вони працюють безпосередньо під 
керівництвом учителя, здійснюючи пояснювальну та контролюючу функції, і 
таким чином забезпечується взаємонавчання та взаємоконтроль. Склад пар 
може бути як постійним, так і змінним. Пара сидить за однією партою, щоб 
будь-коли однокласники могли проконсультуватися. Консультанти надають 
допомогу не лише під час уроку, а й у позаурочний час, бо відповідають за 
знання свого підопічного. 

Особливо ефективною виявилася парна форма навчання наприкінці 
вивчення теми. По закінченні – відводиться година на корекцію знань. Після 
проведення самостійної чи контрольної роботи завжди фіксуються в 
спеціальному зошиті прогалини в знаннях того чи іншого вихованця. Потім 
складається система індивідуальних знань для кожного зокрема. Підбираючи 
завдання, учитель використовує зафіксовані помилки, що були виявлені при 
перевірці письмової роботи. На уроці корекції знань кожен учень, який 
погано впорався з завданнями, отримує карту із системою тренувальних 
вправ. Консультант нічого не записує до свого зошита, а лише стежить за 
роботою підшефного і час від часу, якщо допущена помилка, у чернетці  
роз’яснює, як і чому треба зробити по-іншому. Якщо консультант вважає, що 
його товариш набув потрібних умінь і навичок, то доповідає про це вчителю. 
Класовод з метою контролю може поставити запитання чи дати завдання, аби 
переконатися, що вихованець засвоїв матеріал і у зошиті фіксації помилок 
робить відповідну помітку. Якщо, відповідь позитивна, то пара включається 
в роботу основної маси. 

Можлива й інша методика організації роботи пар. Зокрема, зі змішаним 
складом. Суть її полягає в тому, що вчитель готує картки із завданням для 
кожного учня. Вихованці виконують їх, обмінюються роботами і перевіряють 
їх. Той, хто припустився помилки, виконує повторно завдання під контролем 
учня-консультанта. Якщо пара впоралася із самостійною чи контрольною 
роботою, то отримує завдання підвищеної складності. Іноді вчитель розбиває 
учнів на дві групи, сильнішій дає важче завдання, іншій – легше, але за 
змістом дещо складніше, ніж було в письмовій роботі на минулому уроці. 

У випадку, коли обидва учні з пари припустилися помилок і потребує 
допомоги, до них можна направити іншу пару, яка добре впоралася зі своїм 
завданням. 

Для прикладу наведемо зміст уроку на тему: “Ділення на двоцифрове 
число” в 3 класі із застосуванням парної форми роботи. 



Самостійну роботу на попередньому уроці було проведено за 
завданнями:  

1. Із двох міст, відстань між якими 840 км, вийшли одночасно 
назустріч один одному два поїзди. Швидкість першого поїзда 100 км/год; 
другого – на 10 км/год більша. Через скільки годин поїзди зустрінуться? 
Зроби малюнок і розв’яжи задачу.  

2. Накресли квадрат, периметр якого рівний 20 см. Знайди площу 
цього квадрата. 

3. 23112 : 72  152532 : 76   95098 : 34   96432 : 48 
 
Для організації парної форми роботи вчитель готує картки трьох видів. 
На наступному уроці учні, які припустилися помилки при розв’язуванні 

першого завдання, отримують картки: 
1. Із двох пристаней, відстань між якими 215 км, назустріч один 

одному відійшли одночасно катер і човен. Швидкість човна 15 
км/год; швидкість катера у 4 рази більша. Через скільки годин після 
відходу вони зустрілися? 

2. З автостанції одночасно відійшли в протилежних напрямках автобус 
і таксі.  Швидкість таксі 60  км/год,  а швидкість автобуса в 2  рази 
менша. Через скільки годин відстань між ними становитиме 360 км? 

Зроби малюнки і розв’яжи задачі. 
Діти, котрі друге завдання виконали неправильно, отримують таку 

картку: 
Накресли квадрати, периметри яких відповідно дорівнюють 24 см і 8см. 

Знайди площу кожного з них. 
Учні, які у третьому завданні припустилися ряду помилок, отримують 

картки: 
1) 70615:29     4) 354472:59 
2) 57892:82     5) 48924:54 
3) 70245:35     6) 69328:28 
Якщо учні не впоралися з двома завданнями, то отримують відповідно 

дві картки. На уроці консультанти працюють разом зі своїми підшефними. 
Вони їх контролюють і за потреби допомагають їм. Якщо на уроці учням не 
вдалося повністю засвоїти той чи інший зміст задачі або прикладу, то робота 
продовжується в позаурочний час. 

Для тих пар, котрі впоралися з усіма завданнями під час самостійної 
роботи, вчитель дає диференційовані завдання, задачі із “цікавої” 
математики: 

1. Вантажний автомобіль повинен проїхати 579 км за 15 год. Путівцем 
він їхав 9 год зі швидкістю 35 км/год, а потім вийшов на шосе. З 
якою швидкістю повинен їхати вантажний автомобіль по шосе, щоб 
своєчасно прибути до місця призначення? 

2. Знайди площу квадрата, периметр якого 36 см. 
3. Порівняй вирази: 



380 : (19 • 2) і 380 : 2 : 19 276 • 12 і 276 • 10 • 2 25 • (4 • 10) і 25 • 4:10 
1240:40 і 1240:10:4 

Ті пари учнів, які працюють над помилками і закінчили роботу раніше, 
ніж на це було відведено часу, також включаються у роботу по виконанню 
цих завдань. 

Така форма організації навчання дає змогу кожному школяреві 
конкретно попрацювати над прогалинами у своїх знаннях. Велику роль в 
осмисленні матеріалу відіграє обмін думками, взаємне обговорення питань з 
товаришем, у процесі чого думка учня неодноразово перебудовується і 
видозмінюється, формується індивідуальне розуміння і засвоєння 
математичних знань на значно вищому для обох учнів інтелектуальному 
рівні, здійснюється активний процес справжньої індивідуальної розумової 
діяльності. Таким чином у дітей розвивається почуття взаємодопомоги. 
Відповідальність за результати навчання стає спільною справою, 
підвищується інтерес до предмета. У сильніших – розвивається самостійність 
мислення, почуття відповідальності за результати, прагнення допомогти 
товаришам відшукати найраціональніший розв’язок, вчаться керувати і 
контролювати. 

У початкових класах учні дуже люблять змагання. У цей час 
відбувається великий приплив енергії. Дуже добре, як показав досвід, 
поєднати змагання з парною формою навчальної діяльності. Клас 
розбивається на 3 команди (по рядах). 

Завдання вчитель може підібрати із вправ з підручника. Ними можуть 
бути і задачі. 

Ось фрагмент уроку. Після введення поняття “ділення на двоцифрове 
число” вчитель звертається до учнів. 

– Діти, давайте позмагаємося, яка команда на уроці краще засвоїть 
новий матеріал. Все залежить від консультації. Якщо вона добре проведена, 
то і відповідь буде правильною. Отже, по команді “Консультація” всі по 
парах обговорюєте розв’язання і відповідь, а по команді “Консультація 
закінчилася” всі мають припинити обмін думками. За порушення цих правил 
зніматиметься одне очко з команди. Пара, яка не може дати правильну 
відповідь, має проконсультуватися з іншою парою своєї команди. 
Викликатимуться по черзі по одному представникові з кожної команди. За 
правильну відповідь ставиться 2 очка, за неповну або необгрунтовану – очко. 
Отже, розпочинаємо. Виконаємо з підручника завдання № 403 
“Консультація”. 

Учні консультуються 30 с. 
- “Консультація” закінчилася. Відповідає представник першої команди 

(називається прізвище учня). 
Аналізується відповідь учня. Якщо вона повна і правильна, то першій 

команді зараховується 2 очка (записується на дошці). Якщо відповідь 
неправильна, то на це ж саме завдання викликається учень другої команди, 
якщо і він неправильно відповів, то відповідає представник третьої команди. 

Аналогічно розв’язуються №№ 404, 406, 407, 408, 410, 411. Деякі з них 



виконуються письмово. 
За такої організації навчальної діяльності жоден учень не лишається 

байдужим, активно працює, щоб не підвести товаришів по команді. Діти 
встигають удвічі більше виконати завдань, аніж за звичайного проведення 
уроку. 

Якщо матеріал неважкий, то, вивчаючи новий, можна поєднати парну 
форму навчальної діяльності із змаганням. Спочатку відшукують по 
підручнику відповіді на теоретичні питання і по одному від кожної команди 
відповідають. Потім розв’язують вправи на застосування вивченого 
матеріалу, весь час консультуючись, і по черзі надається право кожному з 
учнів команди відповідати. Вчитель чи хтось із дітей тим часом фіксує очки. 

Не може не радувати вчителя і той факт, що за такої форми роботи учні 
переходять на значно вищий рівень організації навчальної праці, що, 
найперше, підвищує якість їхніх знань. Матеріал засвоюється кожним 
школярем. 

Одночасно така робота сприяє виробленню колективістських навичок. А 
це вже є фундаментом для вироблення в підростаючого покоління активної 
життєвої позиції, невід’ємного елементу виховання майбутньої зміни. В 
учнів розвивається почуття взаємодопомоги. 

Парна форма роботи показала добрі результати в навчанні, особливо в 
тому випадку, коли необхідно усунути прогалини у знаннях. В основному 
учні мають ґрунтовні знання з усього матеріалу, а це важливо при переході у 
середні класи. Однак, як свідчить досвід, парна форма роботи не є 
універсальною і може займати 15-20% уроку.  
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