
Мелешко В.В.  

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМ  
НАВЧАННЯМ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

Найважливішим завданням розвитку загальної середньої освіти в 
сільській місцевості є забезпечення її високої якості в усіх навчальних 
закладах, незалежно від місця їх розташування чи форм власності. Сільська 
школа завжди займала визначальне місце в системі шкільної освіти. 

Умови функціонування сільської школи, в тому числі малокомплектної 
вимагають від учителя та керівника врахування специфіки педагогічної 
роботи. Зазначимо, що особливість діяльності керівника полягає в тому, що 
йому доводиться працювати з нечисленними колективами, де в переважно 
відсутня посада заступника. До цього приєднуються додаткові управлінські 
функції, що пов’язані з організацією навчання учнів, які здобувають освіту 
шляхом індивідуального навчання, і директор стає посередником між 
школою та сім’єю, сприяє спільній діяльності учня, учителя, батьків як 
зацікавлених учасників навчально-виховного процесу. 

Характерною особливістю є й те, що з кожним роком в Україні 
спостерігається тенденція до збільшення кількості малочисельних шкіл за 
рахунок зменшення кількості учнів через складну демографічну ситуацію, 
яка склалася у сільській місцевості. Такий стан призводить до збільшення 
класів та окремих шкіл, де кількість учнів не перевищує 5 осіб, що є однією із 
причин організації індивідуального навчання. Крім цього, такою формою 
навчання можуть бути охоплені діти, що мають високі навчальні здібності і 
батьки виявили бажання навчати дитину індивідуально, або ті, що не можуть 
відвідувати школу за станом здоров’я. Навчатися індивідуально можуть 
також учні, що не спроможні засвоїти навчальний матеріал в умовах 
класного колективу за зазначених у чинному тимчасовому положенні про 
організацію індивідуального навчання причин. За результатами нашого 
дослідження, тільки в Сумській області за індивідуальною формою 
навчається 214 учнів сільської місцевості. Зокрема, в Білопільському районі – 
13 учнів, Конотопському – 12; Недригайлівському – 15. 

У процесі дослідження з’ясовано, що проблема індивідуального 
навчання набула особливого значення та уваги з боку вчених, практиків у 
період останнього десятиріччя, у час розвитку демократизації суспільства та 
впровадження методики особистісно орієнтованого навчання. Ідея 
індивідуального підходу до учнів у процесі навчання належить до давніх 
проблем і сьогодні вважається найголовнішим із загальнодидактичних 
принципів, необхідність реалізації якого у шкільній практиці зумовлена тим, 
щоб забезпечити формування особистості дитини, засвоєння нею знань з 
базових навчальних дисциплін та вироблення практичних умінь і навичок, 
спрямованих на розвиток здібностей та обдарувань. 

Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що проблема 
індивідуалізації навчання в умовах класно-урочної чи позакласної роботи 



досліджувалася у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній науці у 
різних аспектах. Так Г.А.Буткін, В.І.Гладких, І.Є.Унт, Г.І.Коберник, 
Л.Г.Коломійченко, Т.І.Шамова та ін. розглядають індивідуальне навчання як 
засіб підвищення ефективності навчання, пізнавальної активності та 
самостійності учня. 

Розвиток специфічних здібностей вивчався відомими вченими-
педагогами Л.І.Божович, Ю.М.Леонтєвим, Н.Г.Морозовим, 
В.О.Сухомлинським, Б.М.Тепловим, П.М.Якобсоном та ін. Зокрема, 
технологію визначення рівнів, форм і видів диференціації та її навчально-
методичне забезпечення досліджували Ю.К.Бабанський, Ю.З.Гільбух, 
Ю.І.Мальований, В.О.Онищук, В.Ф.Паламарчук, О.Я.Савченко, 
І.В.Сисецький та ін. 

Незважаючи на те, що проблемі індивідуального навчання у психолого-
педагогічній науці приділяється велика увага, питання управління 
індивідуальним навчанням залишається поза увагою науковців. З огляду на 
реальний стан організації та забезпечення індивідуального навчання в умовах 
сільського загальноосвітнього навчального закладу очевидною є 
суперечність між об’єктивною потребою новітньої технології управління 
індивідуальним навчанням і недостатньою розробкою цієї проблеми як на 
теоретичному, так і на технологічному рівнях. Саме наявність цієї проблеми 
й визначала актуальність зазначеної теми. 

У процесі дослідження нами вивчалися організаційно-педагогічні засади 
управління індивідуальним навчанням у педагогічній теорії і практиці, 
розглядалися теоретичні підходи до управління навчально-виховним 
процесом. 

За матеріалами дослідження доведено, що управління індивідуальним 
навчанням ґрунтується на загальних принципах управління освітою та 
загальноосвітнім навчальним закладом. Слід зазначити, що організація 
індивідуального навчання в умовах сільського населеного пункту 
обумовлена демографічною ситуацією та суспільно-соціальними змінами, 
неоднозначними тенденціями, пов’язаними з потребою формування нового 
мислення та взаємостосунків, бажанням отримати якісну освіту незалежно 
від місця проживання чи форми навчання. 

На основі аналізу наукової літератури доведено, що вихідними 
положеннями обґрунтування мети та завдань управління індивідуальним 
навчанням є принципи демократизації, гуманізації та інтеграції зусиль 
учасників навчального процесу, відкритості, цілепокладання, компетентності 
індивідуалізації [9,  2]. При цьому управління індивідуальним навчанням 
розглядається через реалізацію як класичних, так і модернізованих функцій, 
що утворюють цілісну динамічну систему. Здійснення цього процесу 
вимагає: 

– переосмислення власного управлінського досвіду; 
– зіставлення отриманих результатів з попередніми; 
– виявлення недоліків та чинників, що не сприяють процесу 

індивідуального навчання; 



– визначення шляхів подальшого удосконалення індивідуального 
навчання; 

– підвищення професійної компетентності керівника; 
– організації управління на суб’єкт-суб’єктних стосунках. 
У процесі дослідження доведено, що створення сучасної системи 

управління індивідуальним навчанням можливе за наявності в керівника 
інтелектуальної сміливості, ініціативи, що дасть змогу забезпечити 
оптимальні умови для навчання і розвитку дитини поза шкільним 
колективом, забезпечити умови для здобуття нею якісної освіти в умовах 
сільського населеного пункту. 

Передусім доведено, що основними компонентами системи управління 
індивідуальним навчанням є реалізація найважливіших управлінських 
функцій з урахуванням особливостей цього процесу у кожному конкретному 
випадку. За результами дослідження з”ясовано, що ця проблема існує в усіх 
областях України. Наприклад, в кожному районі Сумської області 
індивідуально навчаються від 8 до 12 учнів. Нами встановлено, що тільки в 
Буринcькому районі за індивідуальною формою освіту здобувають 2 учні – 
школи І ст., 11 – ІІ та учні – ІІІ ст. Відповідно в Білопільському районі 5 
учнів – І ст., 6 – ІІ ст та 2 – ІІІ.  

Як показав аналіз діяльності керівників сільських загальноосвітніх шкіл, 
причиною низької ефективності управління індивідуальним навчанням є 
формальна реалізація системного підходу, в більшості випадків підміна його 
частковим чи вибірковим контролем. У свою чергу недооцінка системного 
підходу зумовлює наявність формального характеру у забезпеченні функції 
контролю, що за результатами анкетування визнано найважливішою у 
здійсненні управління індивідуальним навчанням. Серед 130 опитаних 
керівників сільських шкіл Івано-Франківської та Сумської областей 
причинами, що негативно позначаються на результатах контролю, названо: 

– здійснення навчального процесу поза шкільним колективом (в 
домашніх умовах) – 28% опитаних; 

– відсутність вивченого та узагальненого досвіду роботи з питань 
управління індивідуальним навчанням – 65,2% опитаних; 

– відсутність спеціальних науково-педагогічних досліджень з проблем 
управління індивідуальним навчанням – 28,5%; 

– недосконалість чинного нормативно-правового забезпечення щодо 
організації та здійснення індивідуального навчання – 585%. 

Більшість респондентів також вважають, що серед управлінських 
функцій важливими у системі управління індивідуальним навчанням є 
педагогічний аналіз, на що вказали 68% опитаних керівників, та функція 
контролю – 72%. Зазначені показники засвідчили вагомість цих функцій у 
здійсненні управління індивідуальним навчанням в умовах сільського 
загальноосвітнього навчального закладу. 

На основі аналізу теоретичних матеріалів та спираючись на практичний 
досвід керівників сільських шкіл, нами розроблено основні вимоги до 
управління індивідуальним навчанням, до яких належить: 



– забезпечення сприятливих умов та організація індивідуального 
навчання; 

– володіння керівником теоретичними основами управління; 
– створення системи контролю за індивідуальним навчанням учнів 

сільської місцевості; 
– використання сучасних технологій педагогічного аналізу та контролю 

за станом індивідуального навчання учнів. 
Спираючись на концептуальні положення щодо процесу управління та 

враховуючи місце найважливіших функцій у системі діяльності керівника, 
важливо дотримуватися певної послідовності виконання дій щодо виконання 
функцій педагогічного аналізу та контролю. 

У педагогічній науці дефініція “контрольно-аналітична функція” є 
інтегрованим утворенням, що поєднує класичну функцію управління 
“контроль” та класичний метод оцінки “аналіз”. 

У системі управління індивідуальним навчанням ми вважали за доцільне 
розглянути ці функції відокремлено, зокрема, педагогічний аналіз та 
контроль розглядали як найважливіші засоби управління індивідуальним 
навчанням.  

У системі індивідуального навчання об’єктом педагогічного аналізу є 
навчальний процес та педагогічна взаємодія керівника й учасників 
навчального процесу (керівник – педагог – учень – батьки). 

Під педагогічним аналізом науковці розуміють функцію управління, 
спрямовану на вивчення стану, тенденцій й розвитку, об’єктивну оцінку 
результатів навчального процесу і вироблення на цій основі рекомендацій, 
ухвал, розпоряджень щодо впорядкування системи або переведення її на 
якісно вищий рівень [3, 85]. 

Аналіз, за твердженням В.І.Бондаря, не повинен бути зорієнтованим 
лише на стандартну форму, а має підпорядковуватися тим умовам, у яких 
проводиться і для якого складу вчителів призначений [1].  Завдяки аналізу в 
конкретній ситуації можна своєчасно приймати відповідні управлінські 
рішення, вносити корективи, глибоко вивчати сутність тієї чи іншої частини 
навчального процесу. Через педагогічний аналіз можна всебічно вивчити 
стан індивідуального навчання, визначити рівень навчальних досягнень 
конкретного учня, оцінити результативність спільної діяльності учителя та 
учня, передбачати шляхи для подальшого вдосконалення цього процесу і на 
підставі отриманої інформації здійснювати відповідні прогнози. 

Педагогічний аналіз в умовах індивідуального навчання, що 
здійснюється керівником, впливає на зростання творчої активності педагога і, 
як зазначає В.О.Сухомлинський, докорінно змінює його погляд на свою 
працю, а також стає найважливішим спонукальним засобом [10]. 

На основі вивчення цієї проблеми в науково-педагогічній літературі та 
практиці роботи керівників сільських загальноосвітніх навчальних закладів 
доведено, що педагогічний аналіз є провідною функцією управлінської 
діяльності керівника школи і виступає засобом збору, вивчення, оброблення 



та узагальнення інформації про стан перебігу індивідуального навчання як 
процесу, який здійснюється в нестандартних умовах.  

Педагогічний аспект управління індивідуальним навчанням тісно 
пов’язаний з системою управлінських впливів на основну форму – урок, де 
відбувається діяльність учня та учителя. Індивідуальне навчання, за 
визначенням С.Г. Гончаренка, – одна з форм організації навчально-виховного 
процесу, при якій здійснюється педагогічний вплив учителя на учня, котрий 
перебуває поза колективом [3]. 

Організація навчально-виховного процесу, що передбачає роботу 
учителя з окремим учнем, вимагає певної модифікації, при цьому 
враховується рівень навчальних здібностей учня, розвиток нахилів та 
інтересів, професійної спрямованості учня на майбутню професію. При 
цьому вивчення навчального матеріалу може проводитися за блоковою 
системою або іншою організаційною модифікацією (за змістом, структурою, 
формою).  

У процесі аналізу індивідуального заняття керівник безперечно враховує 
професійну майстерність та готовність учителя, його уміння інтенсифікувати 
навчальний процес, успіх якого залежатиме від використання нових 
оригінальних методик з органічним включенням учня у процес навчання.  

Аналізуючи спільну діяльність учителя та учня у процесі 
індивідуального навчання, керівник акцентує увагу на дотриманні вимог до 
вивчення навчального матеріалу і з огляду на це зважає на те, щоб: 

- не допустити домінування теоретичного матеріалу над практичним; 
- здійснювати об’єднання навчального матеріалу з урахуванням логіко-

структурної завершеності теми чи блоку; 
- попередити перевантаження учня; 
- проводити попередню підготовку до роботи над новою темою чи 

блоком; 
- практикувати інтенсивне опрацювання теоретичного матеріалу за 

допомогою дидактичних засобів (схем-опор, алгоритмів, зразків, перфокарт 
та ін.) 

- уникати механічного, формального засвоєння знань. 
Завдання керівника полягає в тому, щоб спрямувати учителя на пошук 

нових та ефективних форм організації процесу навчання. У ході аналізу 
керівник зосереджує увагу на характері взаємостосунків між педагогом, 
учнем та батьками, орієнтує на перехід від суб’єкт-об’єктних до суб’єкт-
суб’єктних відносин, сприяє організації спільної діяльності всіх учасників 
педагогічного процесу, спрямованої на досягнення поставленої мети. 

На думку Ю.К.Бабанського, об’єктивний аналіз результатів контролю за 
навчальною діяльністю учнів є для вчителя та керівника школи основою 
визначення стану навчально-виховної роботи та заходів щодо його 
вдосконалення (7, 253). В цьому аспекті керівником здійснюються поетапні 
дії: 



- на основі загальної структури діяльності виокремлюються основні 
параметри професійної майстерності учителя, його взаємодія з учнем у 
процесі навчання; 

- встановлюються показники діяльності учителя відповідно до мети та 
завдань індивідуального навчання; 

- вивчається вплив індивідуальних особливостей учня на результати 
навчання. 

Уміле, компетентне, професійно організоване управління здійснює 
вагомий вплив на якість навчального процесу, на рівень навчальних 
досягнень учня та професійної майстерності учителя – тобто на кінцевий 
результат індивідуального навчання. 
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