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СІЛЬСЬКА ШКОЛА, СІЛЬСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ 

На всіх останніх світових конгресах з освіти вже звучить висновок про 
те, що в XXI столітті попереду будуть ті школи та вузи, які поряд з 
пристойним технічним забезпеченням запропонують технологію та систему 
“вирощування вмілої людини”, тобто саме те, про що мріє кожний батько: 
щоб його дитина була готова до реального життя, не була безпомічною і не 
стала безробітною. А, навпаки, отримала пристойну посаду в престижній 
фірмі з високим посадовим окладом. 

Вважаю, що правильним було б визнати в державі освіту та здоров’я 
найпріоритетнішими галузями, про що мудро говорив Президент України 
Л.Кучма в своїй інавгураційній промові: “Звідси гострий імператив нашої 
доби: на ділі віднести до найважливіших державних пріоритетів розвиток 
освіти, науки, нових технологій” [5, 3]. 

Роль та місце освіти в сучасному світі, її найважливіші людинотворчі 
функції цивілізованого масштабу, філософські підвалини і технологічні 
можливості впливу її на глибинні процеси формування ментальних 
характеристик людини та суспільства ще чекають свого фундаментального 
дослідження. 

Уже зараз можна вибудувати ланцюжок головних пріоритетів, що 
мають доленосне значення для майбутнього людської цивілізації. Назвемо 
ключові слова цих пріоритетів: 

Людина – Віра – Знання – Майбутнє – Життя – Безсмертя.  
Головним пріоритетом тут є Освіта. Саме в сфері Освіти має 

формуватися усвідомлена кожною людиною Віра в те, що істинний Смисл її 
життя – якомога повніша самореалізація всіх її здібностей на користь людям, 
людській цивілізації в цілому, а найперше собі. 

Учителем школа стоїть (І.Франко). Отже, педвузам належить 
підготувати для оновлюваної школи вчителя нової генерації – вихованого 
інтелігента з новим, планетарним мисленням, озброєного глибокими 
знаннями з фаху та найновішими педагогічними технологіями. 

Потреба у вчителях в сільських школах не зменшується. До того ж у 
таких, що можуть викладати 2-3 дисципліни за суміжними інтегрованими 
курсами. 

Спостереження показують, що в сільських школах легко адаптуються 
випускники вузів – вихідці з села, тому в вузах типу Уманського, який готує 
вчителів для сільських шкіл ряду областей, має приділятися особлива увага 
абітурієнтам із сільських шкіл, які, на жаль, нерідко програють в якості 
шкільної підготовки випускникам міських шкіл. 

Пропоную: 1) зберегти цільовий адресний набір сільської молоді на 
рівні 50% чи 60%; 2) відновити для них інститут підготовчих відділень, на які 
зараховувати тих, хто не пройшов за конкурсом у цей або інший вуз. Мета: за 
рік підготувати цих сільських дітей до навчання на найбільш наукоемких 



факультетах. Поширити роботу сільських педагогічних ліцеїв, МАН з 
орієнтацією на обдарованих сільських дітей. І взагалі при вступі до вищої 
школи має забезпечуватися: а) серйозний конкурсний відбір у студенти, до 
того ж з найменшою кількістю пільг, які часто тяжіють над нами; б) не 
боятися відраховувати невстигаючих. І ще: готувати спеціального вчителя 
для сільської школи: викладач 2-3 дисциплін, “і швець, і жнець і на дуду 
грець”.  

Ми в Уманському педагогічному вже готуємо вчителя початкових 
класів та вихователя дошкільної установи і вчителя початкових класів та 
української мови і літератури. 

У плані соціального захисту студентів пропоную: стипендію надавати 
диференційовано, залежно від успішності; гуртожиток надавати всім 
студентам, що його потребують. Студентським сім’ям — кімнату, але 
платню за місце в гуртожитку диференціювати – звичайні студенти платять 
одну суму, а сироти, напівсироти, інваліди, учасники бойових дій, 
Чорнобильської зони проживають або безкоштовно, чи за чисто символічну 
платню. Тут, я вважаю, пільги доцільними, при вступі ж до вузу – ні. 

Щодо навчання на контрактній основі. За випускника вузу не заплатить 
ні сільська школа, ні сільська рада. Отже, в умовах грошового дефіциту 
необхідно кожному інституту самому заробляти кошти шляхом: 

– надання за окрему платню додаткових послуг; 
– створення малих підприємств (ми маємо таке, куди входить бар, 

магазин, керамічна майстерня); 
– працюємо над створенням акціонерного товариства закритого типу, 

яке б могло сприяти частковій приватизації педвузу (ідея не моя). 
При цьому можливість отримати безплатну освіту втрачено не буде, а 

ще додатково зможуть отримати вищу освіту особи, що можуть навчатися на 
не державній основі фінансування. Водночас ці особи будуть користуватися 
матеріально-технічною базою, викладацькими кадрами педуніверситету, цим 
вигідно відрізняється державний від приватного вищого навчального 
закладу, який в переважній більшості, крім бажання заробляти гроші, ні 
належної бази, ні висококваліфікованих кадрів не має. 

В умовах реформування вищої освіти хочу сказати слово в захист таких, 
як нас називають, периферійних вузів: як свідчить світовий досвід, 
доцільність розташування педвузів не тільки в столиці чи обласних центрах 
очевидні, бо такі вузи максимально наближені до тих установ, для яких 
готують кадри, що є особливо важливим сьогодні; і ми не глуха забита 
провінція: наші викладачі проходять стажування за кордоном (навіть у 
Кембріджі), а студенти – в Гарварді; виборюють призові місця як на 
предметних олімпіадах, так і у спорті (О.Крикун, універсіада 1995 р., Японія, 
США-Атланта – 1997). 

Такі вузи стають осередками відродження національної культури, 
науки, освіти, центрами дослідження і впровадження педагогічних інновацій 
у регіонах, що охоплюють околиці багатьох областей України. 

Підтягування сільської школи до рівня міської видається нам не зовсім 



правильним, бо сільська школа – це не недорозвинена міська школа, а це 
своєрідна освітянська установа, з своїм середовищем, з умовами розвитку в 
іншій, відмінній від міської, інфраструктурі, отже, йдеться про сільську 
школу не як вчорашній, а завтрашній день освіти. Тому не повинна сільська 
школа доганяти міську, а в своєму розвитку йти своїм, відмінним від міської 
школи, шляхом. Міська школа не стоїть на місці, тому доганяти не може 
лягти в основу стратегії в подоланні різниці між містом і селом, між міською 
та сільською школами. 

Доцільно шукати самостійні шляхи розвитку сільської школи, 
визначити її місце в системі соціального та науково-технічного прогресу, які 
випливають із завдань, які їй належить вирішувати, та, що є дуже важливим, 
пов’язані з її особливим, сільським статусом. 

Відмінності сільської школи від міської очевидні: передусім це всі 
позитивні фактори, що обумовлені розташуванням сільської школи на лоні 
природи. Отже йдеться, про тривалі чинники, які впливають на успішну 
реалізацію сільською школою своїх функціональних обов’язків. Тобто 
головна перевага сільської школи в тім і полягає, що вона – сільська, 
розміщена в сільській місцевості. Це і є найважливіша, істотна риса, яка 
докорінно відрізняє сільську школу від міської, що ставить її (сільську 
школу) поза всякою конкуренцією. 

Визначимо притаманні сільській школі особливості: 
– сільська школа здійснює навчально-виховний процес безпосередньо в 

природному оточенні; 
– діти вже з дошкільного віку, школярі разом з дорослими беруть 

посильну участь у сільськогосподарській праці і на практиці отримують 
знання з природничих та інших дисциплін при вирощуванні рослин, садових 
дерев, розведенні тварин, у використанні розмаїття сучасних видів 
сільськогосподарської техніки; 

– сільська школа має більш сприятливі можливості для виховання 
господарської самостійності, ініціативи, підприємництва учнів, набуття ними 
різноманітних навичок трудової та бізнесдіяльності, бо сільські діти з 
раннього, ще дошкільного, віку беруть посильну участь у спільній разом з 
батьками продуктивній праці як у домашньому, так і в колективному чи 
фермерському господарстві, в придбанні необхідних чи збуті надлишків 
продуктів власного виробництва. 

Свіже повітря, поля, луки, ліси, сади слугують прекрасним полігоном 
для фізичного, естетичного, екологічного, економічного розвитку, виховання 
та навчання сільських дітей. 

Отже, завдяки своєму територіальному розміщенню – в зоні 
максимального наближення до природи, сільськогосподарського 
виробництва, значним можливостям включення дітей в продуктивну, 
господарсько-комерційну діяльність ми можемо говорити про те, що школа 
майбутнього у виборі траєкторії свого розвитку буде йти скоріше за 
сільською, ніж за міською школою, бо при прогнозуванні і програмах 
розвитку сільської школи, як усієї освіти, доцільно орієнтуватися не стільки 



на нинішній стан справ, скільки на майбутні можливості та потреби 
суспільства. 

Нам варто мати на увазі і те, що система освіти має величезну інерційну 
силу: сьогодні ми пожинаємо плоди засіву, зробленого на ниві освіти два-три 
десятиріччя тому назад. Те, що виросте на цій ниві через двадцять літ, 
висівається сьогодні. Підготовлений сьогодні педагог, який оволодіє певними 
педагогічними технологіями, дидактичними принципами, методами, буде за 
ними працювати 30-35 років, в XXI столітті! 

Тому в прогнозах і концепціях розвитку сільської школи, підготовки 
для неї вчителя належить орієнтуватись на майбутні можливості та потреби 
суспільства. 

Вироблення концепції розвитку сільської школи – важливий етап її 
прогнозування, при тім, що, на нашу думку, це аж ніяк не шлях урбанізації 
школи. 

Наша педагогіка формувалася в умовах ізольованості від світу. 
Втратився розвивальний характер освіти, особиста діяльність дитини, її 
індивідуальні властивості “загубилися” і зовсім не бралися до уваги 
тоталізованою освітньою системою. 

У Державній національній програмі “Освіта (Україна XXI століття)” 
чітко окреслені стратегічні завдання реформування освіти в Українській 
державі: відродити і розбудувати національну систему освіти як 
найважливішу ланку виховання свідомих громадян Української держави; 
формувати освічену, творчу особистість; виведення освіти в Україні на 
рівень освіти розвинутих країн світу; подолання монопольного становища 
держави в освітній сфері через створення на рівноправній основі 
недержавних навчально-виховних закладів. Лише остання думка успішно, 
навіть занадто успішно, реалізується [2, 6]. 

Тому вважаю, що державний педагогічний вуз має отримувати всіляку, 
найперше, фінансову підтримку з боку держави. 

Пропозиції: 1) відстояти, зберегти педагогічні заклади як такі, що 
готують учителів для роботи в сільській (найперше) і міській школах. Для 
прикладу, Уманський державний педагогічний університет географічне 
розташований так, що, крім Черкаської, тут навчаються випускники близьких 
від Умані сільськогосподарських районів Кіровоградської, Вінницької, 
Одеської, Миколаївської та Київської областей. Це обумовлює той факт, що 
основна маса наших абітурієнтів та випускників – це сільська молодь. Тільки 
в минулому році біля 80% випускників вузу були направлені на роботу в 
сільську місцевість. 

Крім того, співпраця з управліннями освіти регіону, який ми 
обслуговуємо, привела нас до твердого переконання, що робота саме таких 
університетів, як наш, має спрямовуватися на підготовку вчителів з 2-х, а то 
й 3-х споріднених профілів, вкрай необхідних для сільської малокомплектної 
школи; 2) надати державним навчальним закладам можливість непрофільної 
комерційної діяльності; 3) зняти всі види оподаткування на позабюджетну 
комерційну діяльність державних навчальних закладів. 



Формування українця і громадянина світу – наше завдання. Ми йдемо 
від індустріального до постіндустріального суспільства, де освіта має 
формувати компетентну особистість, що легко вписується в інформаційне 
суспільство XXI століття. Освіта має розвинути здібності кожної дитини – ми 
виходимо з відомого педагогічного постулату – кожна дитина здібна. А до 
чого – має тут і дитина, і батьки, і школа виявити, інакше: – “пізнай себе”. 
(Г.Сковорода). Ще й тому особлива роль освіти, що прищепить кожному 
учневі любов до навчання, віру у власні сили, впевненість у собі.  

Тому наше завдання: 
– творити педагогів-новаторів, які мають творити нову школу: 
– школу деуніфіковану; 
– школу демократичну (відмова від авторитарної педагогіки); 
– школу демополізовану, роздержавлену, загальнонаціональну 

громадсько-державну школу, школу, якій притаманні: 
– децентралізація управління – розширення прав місцевих освітніх 

органів влади; 
– декомунізація, деполітизація школи, відхід від стереотипів 

“радянської моралі”, школи, формування нової філософії освіти, нового 
стилю педагогічного мислення. 

І в нас вже є цікаві здобутки. Уже діють школи: 
– розуміння; 
– мислення; 
– розвитку; 
– радості; 
– діалогу. 
Наша педагогіка формувалася в умовах ізольованості від світу. 

Загальносвітова тенденція зміни основної парадигми освіти, універсальної та 
загальнолюдської за своєю природою, вимагає синтезу педагогічних надбань 
усіх країн світу, постійного діалогу задля знаходження оптимальних шляхів 
розв’язання педагогічних проблем, пов’язаних із подоланням кризи 
традиційної моделі освіти, створення нової атмосфери 
особистісноцентрованої педагогіки. Це не означає, що ми маємо зробити 
нашу освітню систему такою, як, наприклад, У США. Бо українська освітня 
реальність, як і кожна національна реальність, вимагає вироблення власного 
механізму інтеграції здобутків світової педагогічної думки з традиціями 
національної школи, особливостями національного менталітету. 

Учитель будує нову державу Україну в свій спосіб: він її творить 
шляхом виховання нового покоління українців – патріотів. А що держава? А 
держава зробила власне свого творця заручником, злиднем без шматка хліба, 
без всяких засобів існування. Що це – випадковість? Чи це продумана 
боротьба проти становлення нашої неньки України? 

Прибічники гуманістичного напряму в підготовці вчителів виступають 
проти структурно окресленого, систематичного їх навчання з орієнтацією на 
регулярний контроль знань. Це, як вони вважають, сковує ініціативу учня і 
вчителя, виключає можливості творчого пошуку, оригінального підходу до 



завдань, стимулювання творчих сил учнів. Заперечуючи технократичну 
запрограмованість навчально-виховного процесу, гуманісти відстоюють 
повну свободу діяльності вчителя в тому, що стосується його викладацьких 
обов’язків. 

Теоретична модель особистості, що самоактуалізується, розроблялася 
багатьма відомими вченими-гуманістами, зокрема Карлом Роджерсом 
(“Особистість завтрашнього дня“). Карл Роджерс створив цілий напрям 
гуманістичної психології, обґрунтував ідею вільного навчання, вів дуже 
широку діяльність у справі вирішення різноманітних конфліктів 
(національно-етнічних, расових, соціальних, трудових, сімейних тощо) між 
людьми, між великими групами людей, які ворогують між собою. 

Декілька концептуальних положень відомого американського 
психолога-гуманіста Карла Роджерса: 

– гуманістичне спілкування людей між собою (нерольове); 
– перетворити школу в дружелюбний будинок, де кожний міг би 

природно Знайти свій світ навчання; 
– створення такої обстановки в школі, в якій дитина просто не може не 

вчитись і робити це з задоволенням; 
– створення в класі атмосфери взаємної поваги і свободи 

самовираження: писати вірші, малювати, випробувати нові ризикові ситуації 
без боязні, що таку дитину будуть ганити, придавлювати; 

– справжнє навчання завжди дуже індивідуальне: воно не буває 
однаковим у хлопчиків і дівчаток, у відстаючого чи, навпаки, в учня, що 
гарно навчається. 

Західна цивілізація, що пройшла в радянський час шлях від 
індустріального до постіндустріального суспільства, зараз вступила в стадію 
інформаційного суспільства. Соціум, в якому знаходиться особистість, тепер 
буде перебувати в стані безперервної зміни. Щоб гідно жити в такому світі, 
людина повинна прагнути до повної самореалізації своєї особистості, що 
можливо при умові її самоіндентифікації та самовизначення. 

На стадії інформаційного суспільства наука виходить на перший план 
як гарант розвитку і освіта стає пріоритетною сферою. Отже, тут може бути 
прорив саме в сфері освіти в нашій державі, і може виникнути ситуація, коли 
трансформована школа потім стане активною в перетворенні суспільства. Це 
певною мірою зв’язано із здійсненням науково – педагогічної революції, 
зміною парадигми, можливістю утвердження у вітчизняному педагогічному 
процесі її нової перспективної моделі – “школи самореалізації особистості”.  

Наставник молоді повинен був бути не тільки розумним і знаючим, але 
й моральним зразком у поведінці. У статуті Львівської братської школи 
читаємо: “Дидаскал, або вчитель цієї школи, має бути благочестивий, 
розсудливий, смиренно мудрий, лагідний, стриманий, не п’яниця, не 
блудник, не хабарник, не грошолюб, не гнівливий, не заздрісний, не 
сміхотворець, не лихослов, не чародій, не байкар, не розповсюджувач єресі, 
але прихильник благочестя, а в усьому уявляти собою взірець для 
наслідування, і щоб учні були, як учитель їх” [7, 79]. 



У своєму трактаті “Загальна порада про виправлення справ людських”, 
зокрема його розділі “Пансофія”, Я.А.Коменський писав: “Шкільні 
наставники та наставниці, котрим батьки без побоювань могли б довірити 
своїх дітей, а суспільство – розсадник своїх майбутніх членів, свої надії на 
нащадків, мають бути вибрані люди, совістливі та достойні мужі, 
благочестиві та шановні матері сімейства, авторитетні у всьому тому, чому 
вони мають вчити молодь (живі приклади науки, доброї моральності і 
благочестя) та сповнені енергії і бажання прививати це молоді” [4, 382]. 

Але такого вчителя потрібно виховувати. У цьому наше завдання. У 
відомій праці “Закон хорошо организованной школы” Я.А.Коменський так 
висловився про вчителя: “Учителями мають бути люди набожні, чесні, 
діяльні та працелюбні; не тільки для виду, але й справді вони мають бути 
живими взірцями доброчесності, яку вони повинні прищепити іншим” [4, 
154]. Далі про вчительську професію він пише так: “Учителі поставлені на 
високо почесному місці, що їм вручена прегарна посада, вище якої нічого не 
може бути під сонцем” [4, 154]. 

І ще: “Розвиток помірності, тверезості, а через це – здорового та 
бадьорого духу буде обов’язком усіх учителів; хай бенкети платонівські 
будуть їм приємнішими, ніж бенкети сибаристські. Отже, учителі мають 
турбуватися про те, щоб бути для учнів в їжі та одязі взірцем простоти, в 
діяльності – взірцем бадьорості та працелюбства, в поведінці — скромності 
та доброзичливості, в промовах — мистецтва мовлення та мовчання, інакше 
кажучи, бути взірцем розсудливості і в приватному, і в суспільному житті” 
[4, 155]. 

Далі окреслені завдання вчителів: “Учителі повинні знати, хотіти й 
вміти зробити розум своїх учнів – мудрим, мовлення – красномовним, руки – 
вправними до письма та інших дій, і знову ж таки за допомогою постійних 
прикладів, настанов та практики” [4, 155]. 

Цікаві думки про школу, учителя висловлював К.Д.Ушинський: “У 
вихованні все має ґрунтуватися на особі вихователя, бо виховна сила 
виливається тільки з живого джерела людської особи ...” бо ніщо ... “не може 
замінити особи в справі виховання” [12, 84-85]. 

Прекрасні ідеї щодо вчителя знаходимо і в А.С.Макаренка: 
“Вихователю повинен уміти організовувати, ходити, жартувати, бути 
веселим, сердитим. Вихователь повинен поводитися так, щоб кожен рух його 
виховував, і завжди повинен знати, чого він хоче в даний момент і чого він не 
хоче... Не може бути хорошим вихователем той, хто не володіє мімікою, не 
може надати своєму обличчю потрібного виразу або стримати свого 
настрою” [6, 162]. Далі: “...педагог повинен бути веселим, бадьорим, а коли 
не те робиться, повинен і гримнути, щоб почували, що коли я сердитий по-
справжньому, а не так що – чи то сердиться, чи то педагогічну мораль 
розводить” [6, 202]. І ще: “... вихователь сам повинен бути вихованим” [6, 
161]. 

Наведемо мудрий, лаконічний і глибокий, як афоризм, вислів 
В.О.Сухомлинського: “Учитель – це не тільки той, хто передає учням знання 



та вміння. Це передусім той, у кого дитина, як у батька і матері, вчиться 
жити” [11,197]. 

Педагог має бути спостережливим і не поспішати з передчасними 
висновками про безнадійність дитини в навчанні. “Перш ніж подумати, а не 
те що сказати, вийде чи не вийде щось хороше з дитини, треба побачити, 
пізнати, зрозуміти дитину” [9, 214]. 

Проводячи свій багаторічний педагогічний експеримент, 
В.О.Сухомлинський виявив, перевірив і обґрунтував важливе концептуальне 
положення про те, що виховання “починається з турботи людини про іншу 
людину” [8, 23]. 

В іншій своїй роботі він цю думку висловлює вже як формулу: 
“...людина найкраще виховується тоді, коли вона виховує інших, турбується 
про іншу людину” [10, 597]. Василь Олександрович помітив великий 
педагогічний ефект від спілкування, від спільної праці дітей різного віку. 

Ш.О.Амонашвілі – мудрий психолог-гуманіст творить педагогічну, 
психологічну науку XXI століття. Численні його книги (“У школу з шести 
років”, “Як живете, діти?”, “Здрастуйте, діти” та ін.), а його остання праця – 
“Размышления о гуманной педагогике” – вінець його мудрості, безмежної 
Віри і Любові до дитини, Учителя. У ній ми знаходимо “Основні настанови 
учителя “гуманітарного процесу“:  

Закони учителя: 
– любити дитину; 
– розуміти дитину; 
– заповнюватися оптимізмом до дитини. 
Керівні принципи учителя: 
– принцип олюднення середовища навколо дитини; 
– принцип поваги особистості дитини; 
– принцип терпіння в ставленні до дитини. 
Заповіді учителю: 
– вірити в безмежність дитини; 
– вірити в свої педагогічні здібності; 
– вірити в силу гуманного підходу до дитини. 
Опора в дитині: 
– прагнення до розвитку; 
– прагнення до дорослості; 
– прагнення до свободи. 
Особистісні якості вчителя: 
– доброта; 
– відвертість та щирість; 
– відданість. 
Упродовж декількох десятків літ в селі Сахнівці, що на Корсунь-

Шевченківщині, формує школу творчості відомий педагог О.А.Захаренко. 
Архітектрами цієї школи є він сам, його колеги – однодумці. Приведу 
декілька думок О.А.Захаренка про вчителів, що працюють поряд з ним, 
записаних у його книжці “Поспішаймо робити добро“: “Які наші вчителі? 



Звичайні люди, життєрадісні, розумні, віддані своїй справі, дуже допитливі і 
повсякчасно прагнуть до нового, передового” [3,3]. 

Ще декілька думок О.А.Захаренка про педагога, про педагогічний 
колектив школи: “Я вважаю, що колектив учителів школи повинен бути 
сформований не випадково, а розумно, цілеспрямовано. У ньому повинні 
бути досвідчені та молоді, веселі і навіть похмурі, але бажано, щоб всі були 
красиві душею” [З, З]. 

“Почуття обов’язку і відповідальності за все, що діється в школі, 
народжується та міцніє тільки там, де кожний педагог своїм особистим 
прикладом і працею вносить конкретний внесок у справу педагогічного 
колективу, де цей внесок отримує визнання, схвалення, оцінку” [3,3]. 

В обґрунтуванні І.Д.Бехом його технології центральною, ключовою 
особою є педагог, і “якщо педагог хоче, щоб його виховні дії дійсно 
доходили до дітей, він мусить своїм моральним складом викликати у них 
повагу, довіру, бути авторитетом у її очах як вихователь і людина” [1, 131]. 

Отже, у виховній технології І.Д.Беха вихователь має бути особистістю, 
авторитетною особою — “йдеться про справжній авторитет особистості, а не 
про авторитет ролі” [1, 132]. 

“Взаємна повага і довіра – обов’язкова умова відносин авторитетності в 
системі “вихователь – вихованець” [1, 134], вихователь “бачить у своїх 
вихованцях справжніх партнерів і співробітників, ... оцінює їх не лише як 
школярів, а й як самобутні особистості ...“[1,134]; 

далі: “вчитель мусить набути рис суспільної особистості, тобто стати 
борцем за високі духовні ідеали” [1, 135]; 

“..вчитель має бути творчою особистістю... (три джерела творчості: а) 
спілкування з колегами-вчителями з метою поповнення, уточнення свого 
професійного досвіду; б) постійне опрацювання наукової літератури; в) 
власне натхнення, яке безпосередньо стимулюють вихованці)” [1, 136]. 

Далі І.Д.Бех проповідує три “заповіді” педагогам. “Перша заповідь – 
вірте в дитину. Вірити належить навіть у найкритичніших ситуаціях. Якщо у 
вихованця не вірити, він стає повністю безпорадним, втрачає життєву опору. 
Друга заповідь – вірте в себе. Я – педагог, я – професіонал. Якщо не я, то хто 
ж допоможе дитині. Якщо педагог вірить у себе, він обов’язково віднайде 
вихід з будь-якого становища. Третя заповідь – вірте в науку. Вірити в 
педагогічну науку – це складна праця над самим собою, це вироблення 
професійної здібності до аналізу різноманітних виховних явищ, прийняття 
оптимальних рішень” [1, 136]. 

Отже, в його праці: 1) дитина розвивається в діяльності, в доцільно 
організованому виховному процесі; 2) дитина в освітній філософії Беха І.Д. – 
партнер, співпрацівник, соратник у спільній діяльності з педагогом; 3) 
наявність цілеспрямованої стратегії розвитку особистості учня. “У цьому 
плані перспективними видаються такі форми взаємодії у” системі 
“вихователь – вихованець, які активізують закономірний процес зростання 
виховуючої ініціативи у дітей, який проявляється у висуненні і постановці 
виховних задач самими вихованцями, розширюючи рамки їхнього 



особистісного вдосконалюючого смислопокладання, зміцнюючи властиві їм 
ціннісні орієнтири” [1, 4]. 

То ж яким має бути вчитель сільської школи XXI століття? Як виховати 
такого вчителя – еталон, взірець для дітей і дорослих, а не лише носія певної 
наукової інформації? 
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