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Актуального значення у контексті реформування системи освіти і 

виховання підростаючого покоління набуває проблема покращення сільської 

освіти, виховання сільських школярів, удосконалення навчально-виховного 

процесу. Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти (2002) 

підкреслюється необхідність державної підтримки сільської школи. Так, у 

відповідності до Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ 

століття» (1996 рік), одним із пріоритетних напрямів реформування освіти є 

розбудова школи, зокрема сільської, як важливої умови соціально-

культурного розвитку села та збереження традицій українського народу. 

Вагомий внесок у вивчення проблем розвитку сільської школи в сучасних 

умовах зробили О. Коберник, В. Кузь, І. Осадчий, О. Савченко. Ці автори 

розширили і поглибили інтерес до регіональної педагогічної думки, до 

особливостей, які впливали на її розвиток.  

Однією з невирішених пробем сільських початкових шкіл як на 

сьогоднішньому етапі розвитку українського шкільництва, так і в історії його 

становлення та розвитку залишається малокомплектність сільських шкіл. 

Тому звичайним явищем у цей період було проведення навчання з двома або 

навіть трьома групами на одного вчителя.  

Мета статті здійснити історико-педагогічний аналіз проблеми 

організації навчально-виховного процесу у малокомплектних сільських 

початкових школах у 20-30-ті роки ХХ століття.  

Завдання статті – охарактеризувати теоретичні основи та педагогічні 

засади організації навчально-виховного процесу в малокомплектній сільській 

початковій школі. 

Починаючи з 1925 року в більшості сільських трудових шкіл 

спостерігався процес збільшення кількості дітей [5, 8]. Тому звичайним 

явищем у цей період було те, що вчитель працював з двома або навіть трьома 

групами. Такий стан речей створював проблеми у проведенні за 

комплексною системою навчально-виховного процесу у трудових школах. 

Основною проблемою для вчителя у цей період, за твердженням І. Бабича, 

була відсутність методичних вказівок стосовно навчання одним учителем 

двох груп одночасно [6, 12]. 

У процесі своєї діяльності вчитель викладав навчальний матеріал по 

різному: 1) розробити навчальний матеріал спільно для двох груп; 

2) розробити матеріал для кожної групи окремо; 3) розробити матеріал для 

однієї групи, а інша працюватиме самостійно [6, 12]. Найчастіше вчителі в 

організації педагогічного процесу з двома або трьома групами широко 

використовували самостійну роботу учнів, у той час коли вчитель працює з 

однією з груп. Насамперед, самостійно учні опрацьовували матеріал з таких 



предметів: 

– читання – праця над текстом, аналіз складових частин мови, 

повторення знань, вивчення вірша;  

– математика – розв’язування задач, складання і розв’язування задач, 

розв’язування задач з письмовим поясненням до них, різні 

обчислення на практично-корисні потреби, вправи на засвоєння 

теорії;  

– письмо – переклад або переказ творів, вільні твори, складання тез 

для засвоєння знань, складання відповідей на запитання, граматичні 

вправи; 

– влаштування подвір’я і городу школи, робота в господарстві, 

самоперевірка учнів, екскурсії за визначеними завданнями [7, 22].  

Тому організація самостійної роботи учнів вимагала дотримання 

кількох вимог: 1) вчитель мав передбачити всі труднощі, які могли б 

виникнути у дітей та шляхи їх усунення, щоб у процесі її проведення 

допомагати учням, та керувати їхньою працею; 2) приступати до роботи, 

коли всі учні усвідомили: що треба робити, як робити, на коли зробити, які 

результати їх праці; 3) самостійна робота учнів повинна була мати 

позитивний результат; 4) завершивши учні повинні знати, чи правильно вони 

виконали завдання; 5) обов’язковий контроль усієї роботи вчителем або 

колективом [8, 41].  

Слід зазначити, що в процесі організації самостійної роботи учнів і в 

діяльності учителя мала досягатись єдина мета: «всебічний розвиток учнів, 

тобто логічно і технічно самостійна робота учнів повинна бути пов’язана з 

роботою з учителем, як рівнозначні» [7, 22].  

Найбільші труднощі у вчителя виникали в процесі одначасного 

навчання першої і четвертої груп, оскільки діти мали різний віковий та 

розумовий розвиток. Саме тому, як показав аналіз архівних матеріалів 

досліджуваного періоду було визначено різні засоби роботи вчителя з двома 

групами: 1) одній групі давались самостійні завдання, а з іншою працював 

учитель; 2) прийом «перехресного вогню», коли вчитель кілька хвилин 

працював з однією групою, кілька – з іншою; 3) частину дня з однією 

групою, а частину з іншою; 4) один день з однією групою, а другий – іншою 

групою [9, 34]. Важливого значення у сільській трудовій школі 

досліджуваного періоду під час роботи з кількома групами набувала спільна 

праця цих груп. Учителі для різних за віком груп упроваджували такі види 

спільної роботи: 1) вступна бесіда до однакової за змістом комплексної теми; 

2) читання художніх оповідань, співи, фізкультура; 3) виконання соціально-

трудових завдань (роз’язання завдань практичного характеру); 4) суспільно 

корисна праця; 5) найбільше моментів спільної роботи, на той час, давали 

політичні теми, передбачені комплексними програмами [8, 29].  

У педагогічній літературі 20-30-тих років ХХ століття особливого 

значення набула проблема організації роботи за окремими дисциплінами 

(формальними знаннями), вирішення якої полягало в тому, що: «...в основі 

вивчення суспільствознавства були спостереження та вивчення літературних 



джерел, в основі природознавства – спостереження та лабораторні роботи з 

дослідами, з математики – запроваджувались вправи та лабораторна робота, з 

мови, фізкультури – вправи [10, 13].  

У процесі організації навчально-виховного процесу з двома і більше 

групами вчителі застосовували метод проектів та ланкову систему, як форми 

організації шкільної праці. У досліджуваний нами період цим формам роботи 

надавалось особливого значення в організації навчально-виховного процесу 

трудової школи. Метод проектів розглядався як метод, який найкраще 

відповідав особливостям вивчення сільського господарства у сільській 

трудовій школі. Проекти використовувались для вивчення виробництва, у 

формі завдань, які діти мали виконати безпосередньо у школі або в 

домашньому господарстві. Основна частина праці за проектами полягала у 

збиранні матеріалу й застосуванні на практиці здобутих знань. Наприклад, 

для першої групи: тема «Весняні роботи на селі», підтема «Передвесняні 

роботи в господарстві», було поставлено завдання: «Довідатись, яке насіння 

дає найкращу схожість», основними етапами вирішення цього завдання було: 

«...з’ясування питання для чого чистять насіння, як його чистять (віялкою, 

трієром, змійкою), пояснити господарче використання сортів зерна, заходи 

для підвищення врожаю, про що пишуть додому, до сусідів про очистку 

зерна, пророщування сортів насіння, вивчення схожості насіння, про що 

пишуть лист до колгоспу (радгоспу) про сорт насіння з найкращою 

схожістю» [11, 7].  

У свою чергу ланкову систему було визнано основною формою роботи 

в колективі за комплексною системою. Організація навчання за ланковою 

системою була побудована на педагогічних засадах: склад ланок мав бути 

рівним, складатись з 5-6 учнів, ланкова система охоплювала не лише 

навчальний процес, а й процес виховання [12, 9]. Найкращі результати за 

ланковою системою давала праця за екскурсійно-дослідним та трудовим 

методами (дослідження та вивчення трудової діяльності людей, участь у цій 

роботі) [13, 10]. Однак, ні метод проектів, ні ланкова система у практиці 

сільських трудових шкіл так і не дали суттєвих позитивних результатів у 

навчанні і вихованні дітей.  

Тому для молодшого концентру сільської трудової школи основною 

формою роботи у сільськогосподарському виробництві стала дослідницька 

робота безпосередньо як в природі, так і на дослідних ділянках. Оскільки: 

«...агрокультурні заходи та техніка сільського господарства успішно можуть 

проходити тільки тоді, коли широко розгортати дослідну справу на очах у 

селян» [14, 7]. Провідне місце у навчально-виховному процесі сільської 

трудової школи також відводилось спостереженням, екскурсіям, 

експерементам, ручній та розумовій праці – як провідним формам та методам 

навчання. За таких умов у дітей формувався інтерес до вивчення 

навколишньої дійсності, до сприйняття всіх процесів які відбуваються 

навколо них, що відповідно впливало на збагачення життєвого досвіду 

дитини.  

Особливої динаміки ці процеси набували саме у трудових школах 



сільської місцевості, оскільки сільські діти знаходились у безпосередньому 

зв’язку з природою, з виробничими процесами у сільському господарстві. 

Такий стан речей був пов’язаний насамперед із тим, що комплексні програми 

«Порадника» не відображали у повній мірі особливості виробництва у 

регіонах.  

На практиці у процесі організації навчально-виховного процесу у 

трудових школах за дослідним методом важливою умовою було спочатку 

вивчення необхідного літературного матеріалу, а вже потім дослідження 

конкретних фактів. У свою чергу В. Волобуєв у своїй праці «Методи 

шкільної роботи» визначав, що у дослідницькій роботі трудової школи 

важливе місце займають спостереження над природою, погодою та ведення 

календаря погоди [15, 134]. Таким чином, учні трудових шкіл мали 

необмежений простір для вивчення явищ життя, причинно-наслідкової 

залежності між цими явищами та їх складовими. Проведення дослідів мало 

відбуватись у декілька етапів: перший етап – етап підготовки, сутність якого 

полягала у тому, що вчитель разом з учнями визначали завдання досліду, 

вчитель проводив інструктаж щодо змісту досліду, далі розробляли план 

проведення досліду, вивчали схематичні матеріали та допоміжну літературу; 

другий етап – самостійна робота учнів (індивідуально або ланками); третій 

етап – підведення підсумків [15, 134]. Отже, діти проводили спостереження 

за природними об’єктами, фіксували зміни, які відбулись у процесі 

спостереження, в основі яких було самостійне знайомство учнів з 

конкретними фактами чи явищами, коли від спостережень вони приходили 

до висновків. Тому дослідницька робота дітей була надзвичайно цінною, 

саме у процесі такої роботи у дітей розвивались їх дослідницькі здібності. 

Отже, проведення дослідів у сільському господарстві мало носити 

обов’язково суспільно корисний характер. Саме тому учні проводили досліди 

і в господарстві батьків, за умови, що ці досліди проводились на пришкільній 

ділянці.  

Водночас проведення дослідницької роботи та спостережень за 

конкретними методами вимагало розробки загальних методичних засад, 

серед яких характерними були:  

– дитячі переживання, як вихідна точка для набуття знань; 

– найдосконаліше з’ясування матеріалу; 

– відновлення засвоєного матеріалу [16, 11].  

Так на Київщині, а саме в Бориспільському, Броварському, 

Брусилівському районах у сільських школах, де були створені дослідні 

городи діти виконували такі завдання, наприклад, як дослідження: 

– впливу на урожай попелу, суперфосфату, гною;  

– впливу глибини посіву; 

– впливу густоти посадки рослин; 

– розвитку рослин у затінку й на сонці; 

– різних форм обробітку землі [17, 6].  

Отже, провідне місце у навчально-виховному процесі сільської 

трудової школи відводилось спостереженням, експерементам, ручній та 



розумовій праці, дослідам – як провідним формам та методам навчання. За 

таких умов у дітей формувався інтерес до вивчення навколишньої дійсності, 

до сприйняття усіх процесів, які відбуваються навколо них, що відповідно 

впливало на збагачення життєвого досвіду дитини. Проте, наш стаття не 

розкриває усі проблеми організації навчально-виховного процесу в 

малокомплектній сільській початковій школі, що вимагає подальшого 

дослідження.  
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