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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ У СІЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 
  

Нова соціально-педагогічна ситуація в Україні визначає необхідність 
докорінного оновлення змісту, форм і методів навчальної діяльності, в основі 
якого має бути орієнтація на особистісно орієнтоване навчання.  

Традиційно під змістом освіти розуміли деякий обсяг інформації, 
призначений для засвоєння учнями та підкріплений уміннями і навичками. З 
точки зору особистісно орієнтованого навчання, жодна зовнішня інформація, 
що пропонується учневі, не може бути перенесена всередину його, допоки у 
школяра немає відповідної мотивації і сприйняття. Для суб’єкта навчання 
зміст освіти ділиться на зовнішній – середовище і внутрішній – створений 
учнем при взаємодії із зовнішнім освітнім середовищем. Отже, під 
особистісно орієнтованим змістом освіти розуміють всі види змісту освіти ( 
зовнішнього і внутрішнього), склад і структура якого обумовлені 
забезпеченням чи відображенням розвитку особистості учня ( 4; 185 ). 

Питання повноцінного змісту освіти невід’ємні від питання методів і 
технологій навчання. І те, як вчиться учень, не менш важливо для кінцевого 
результату освітнього процесу, ніж те, що він вивчає.. Лише таке розуміння 
змісту освіти адекватне загальним завданням і вимогам формування нових 
якостей особистості.  

Поняття “форма” застосовується щодо навчання у двох варіантах: як 
форма навчання і як форма організації навчальної діяльності. Саме від 
вибраних форм навчальної діяльності і залежить досягнення поставлених 
цілей. Щоб успішно реалізувати цілі особистісно орієнтованого навчання, 
необхідна особлива організація навчальної діяльності в усіх ланках сільської 
школи, котра поєднувала б колективну й індивідуальну роботу школярів. 
Технологія індивідуального навчання спрямована на те, щоб учень 
якнайменше слухав пояснення учителя, а по можливості більше працював 
самостійно. Поясненню відводиться другорядна роль, відповідна рівню 
розвитку учня. Спочатку він повинен спробувати розібратися в матеріалі 
самостійно і скористатися допомогою вчителя в тому випадку, коли 
стикається з нездоланними труднощами. Можливість пересуватися у 
власному темпі дає впевненість учню, підвищує його активність та інтерес. 

Сучасні ідеї розвивального навчання, поетапне формування розумових 
дій, наукових понять, колективного способу навчання тощо уже націлені на 
кардинальну зміну процесу навчання в бік активізації самостійної діяльності 
учнів. Проте в масовій практиці ці зміни відбуються повільно, і однією із 
суттєвих причин цього визначається у відсутності конкретних технологій 
реалізації цих ідей. 

Як свідчать дослідження, основними факторами, що впливають на 
формування позитивної мотивації до навчальної діяльності, є: 



· зміст навчального матеріалу; 
· організація навчальної діяльності; 
· колективні форми навчальної дяльності; 
· оцінка навчальної діяльності; 
· стиль педагогічної діяльності вчителя. 
Оновлення організаційних форм навчальної діяльності відбувається за 

рахунок дистанційного, індивідуального (будуються індивідуальні освітні 
траєкторії для учнів з різними інтересами і запитами в межах одного 
навчального закладу), екстернату. Це можуть бути нові технології навчання: 
ділові ігри, метод проектів; організація групових занять, занять з 
дослідницького, інтерактивного й інших нетрадиційних форм навчальної 
діяльності. 

Виходячи з визнання ролі основної школи в формуванні фундаменту 
загальноосвітньої підготовки учнів, особлива увага приділяється на цій стадії 
повноцінному виявленню основних освітніх галузей, забезпеченню більших 
можливостей для самореалізації особистості, насамперед − за рахунок вибору 
предметів, що вивчаються, зміни видів діяльності, використання 
інтегративних підходів до вивчення обов’язкових предметів, активного 
використання творчого підходу до навчального процесу. 

Навчання учнів відбудеться як процес пізнання тоді, коли будуть 
збуджені внутрішні мотиви навчання на всіх етапах, і на цій основі 
сформується цілепокладання. Роботу необхідно будувати, орієнтуючись на 
пріоритет інтелектуально-творчої діяльнісної позиції особистості, коли 
максимально враховуються індивідуальні особливості кожного учня, його 
інтереси, психолого-біологічні показники, стан здоров’я. При цьому знання 
не повинні бути самоціллю в навчанні. Вони є засобом удосконалення 
інтелектуальних, моральних, вольових здібностей, що формуються в 
діяльності. Отже, навчальний процес слід будувати на основі активної 
діяльності учнів як суб’єктів навчання. 

Будь-яка діяльність, у тому числі й пізнавальна, здійснюється 
усвідомлено і більш ефективно, якщо вона не лише підпорядкована 
визначеній меті, а й самоаналізується. Тим більш необхідний самоаналіз тієї 
діяльності, яка буде повторюватися на іншому змісті й на іншому рівні, якою 
й є навчальне пізнання. Саме воно збуджує дітей до пошуку, а не сприймання 
готових знань від учителя. Отже, необхідно радикально змінювати таку 
організаційну форму навчальної діяльності, як урок, в бік створення реальних 
можливостей для всебічного розвитку особистісних якостей кожного учня. 

Школа ІІ ступеня розвивається в напрямі диференціації й оновлення 
змісту освіти. Будуючи власну концепцію основної школи, сільські 
загальноосвітні навчальні заклади використовують можливість вибору 
програм, підручників, реалізується регіональний компонент державного 
освітнього стандарту загальної освіти. В основній школі доцільно 
використовувати такі організаційні форми діяльності, як урок-семінар, урок-



диспут, проблемний урок. Ці форми відзначаються активною розумовою 
діяльністю, максимально сприяють розвитку особистості кожного учня.  

Як показує практика, ні оновлення змісту освіти, ні використання 
нових технологій не приводить до досягнення мети особистісно 
орієнтованого навчання – розвиток особистості, здатної до активної 
діяльності з перетворення дійсності. Сучасна школа може стати дієвим 
засобом розвитку такої особистості, якщо перевести освітній процес на більш 
високий рівень не лише технологічної, але й організаційної структури 
навчальної діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що практично 
жодна з форм організації навчальної діяльності у чистому вигляді не 
застосовується (частіше використовується їх комбінація). Найдоцільнішим є 
поєднання індивідуальної та групової форм навчальної діяльності, зміст 
роботи яких спрямовується на особистісні зміни в інтелектуальному 
розвитку учня. Визначальним має стати навчальне співробітництво, завдяки 
якому учні перетворюються з об’єкта викладацької діяльності вчителя на 
активних суб’єктів власного учіння. 

Результати педагогічних спостережень свідчать, що навчальний процес 
у сільських загальноосвітніх навчальних закладах має тенденцію до 
посилення форм і методів самостійної роботи учнів. Методика проведення 
уроків у класах з малою кількістю учнів обумовлюється такою особливістю 
роботи, коли різко зростає кількість контактів учителя з кожним учнем. Тому 
неприпустиме механічне перенесення форм, методів і прийомів, що 
застосовуються у класах з великою кількістю учнів. Саме мала чисельність 
учнів допомагає індивідуалізувати процес навчання. 

Ефективність організації навчальної діяльності в умовах малої 
наповненості класів основної школи в сільській місцевості забезпечується за 
таких умов: 

· організації педагогічного процесу на принципах співробітництва й 
співтворчості; 

· застосування організаційних форм навчальної діяльності, які 
відзначаються високим потенціалом впливу на інтелектуальному, 
емоційному, діяльнісно-практичному рівнях; 

· переведення освітнього процесу на більш високий змістовий і 
організаційний рівень; 

· надання кожному учневі й педагогу оптимальних форм і сфер 
діяльності - згідно з їхніми освітніми інтересами. 

Як свідчать дослідження, індивідуалізація та диференціація навчання 
здійснюється через поєднання різних форм організації навчальної діяльності 
школярів, зокрема фронтальної, групової, диференційовано-групової та 
індивідуальної. У школах сільської місцевості з обмеженою кількістю учнів 
доцільними є групова і парна форми організації навчальної діяльності 
Складність застосування групових форм навчальної діяльності полягає в 



знаходженні гнучкого балансу між інтересами учнів і необхідністю 
досягнення окреслених програмою результатів.  

Диференціація та індивідуалізація навчання потребують використання 
різноманітних методів, форм, навчальних технологій. Сучасна дидактика 
визначає таку систему форм навчання: урок, лекція, семінар, диспут, 
дидактична гра, практичне заняття, екскурсія, домашнє завдання. Кожна з 
цих форм – навчальне заняття, що є обмеженою у часі й просторі ланкою 
навчального процесу з певною віковою групою учнів, які під керівництвом 
учителя розв’язують освітні, розвивальні і виховні завдання (3). Цілісність 
конкретних форм навчальної діяльності визначається потребами розвитку 
учня і організацією шкільного життя. 

Навчальний процес слід будувати таким чином, щоб учні мали 
можливість удосконалювати комплекс прийомів розумової діяльності. 
Співробітництво школярів відбувається через активний обмін способами 
навчальної діяльності, взаємне навчання. Певні можливості для організації 
процесу навчання має групова форма навчальної діяльності школярів в 
поєднанні з парною, диференційовано-груповою, фронтальною та 
індивідуальною. 

Як свідчать дослідження ( Кірсанов А.А., Тализіна Н.Ф., Ярошенко О.Г 
), індивідуальна навчальна діяльність – це одноосібне вирішення школярем 
навчальних задач, певна самостійність у набутті знань. Їй не властива пряма 
взаємодія учнів між собою, а контакти з учителем обмежені і нетривалі. 
Індивідуальна навчальна робота переважає при виконанні домашніх завдань, 
самостійних та контрольних робіт у класі. При організації індивідуальної 
діяльності необхідно ретельно підібрати завдання для учнів, враховуючи 
навчальні можливості кожного. 

Організація індивідуальної роботи доцільна на етапі систематизації й 
узагальнення знань, адже забезпечується особистий темп роботи кожного 
учня, здійснюється диференціація навчальних завдань. Домінуюче 
положення індивідуальної діяльності визначається на етапі контролю й 
оцінювання знань. 

На сучасному етапі індивідуальна діяльність передбачає пристосування 
форм і методів педагогічного впливу на кожного суб’єкта навчання (а не 
цілей та основного змісту навчання до окремого учня), щоб забезпечити 
запроектований рівень розвитку особистості.  

Як свідчать дослідження (Десев Л., Лийметс Х.Я., Ярошенко О.Г.), 
групова навчальна діяльність розглядається як сукупна навчальна діяльність 
невеликих за складом груп учнів, що діють у межах одного класу. 
Досягнення визначеної мети групової діяльності відбувається завдяки 
спільним зусиллям окремих членів групи. Безпосереднє спілкування учнів 
одночасно виступає як умовою, так і результатом її здійснення.  

Групова форма навчальної діяльності (на відміну від фронтальної та 
індивідуальної) не ізолює учнів, а дозволяє реалізувати природне прагнення 
до спілкування, взаємодопомоги і співробітництва. Для виконання 
визначеного спільного завдання у невеликих групах, школярам надається 



можливість висловлювання набагато частіше, ніж у звичайних умовах 
(спілкування в процесі індивідуальної та фронтальної форм навчальної 
діяльності не входить до структури діяльності і відбувається за ініціативою 
вчителя ).  

Аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення педагогічних 
спостережень показує, що саме групова діяльність створює можливості для 
спілкування на етапах закріплення і поглиблення знань, систематизації та 
узагальнення вивченого матеріалу, контролю та корекції знань. 

Отже, групова форма навчальної діяльності надає можливість учням 
вчитися один у одного, а не лише з підручників. Спільні дії сприяють 
позитивному впливу як на обсяг, так і на якість роботи. Створюється 
доброзичлива атмосфера спілкування, що полегшує навчання кожному учню, 
незалежно від його успіхів у навчанні. Перевага групової форми організації 
навчальної діяльності полягає й у вдосконаленні мовної діяльність школярів, 
оскільки створюються умови для засвоєння навчального матеріалу в процесі 
спілкування.  

Таким чином, групова форма навчальної діяльності може 
використовуватися на етапі засвоєння навчального матеріалу (закріплення 
вивченого). Проте на етапі пояснення (первинного сприйняття) нового 
матеріалу належний рівень цієї діяльності досягається за умови, коли всі учні 
характеризуються високим та середнім рівнем навчальних можливостей, 
виявляють працьовитість і володіють навичками самостійної роботи. У 
протилежному випадку більш продуктивною стає фронтальна діяльність 
учнів під керівництвом учителя ( 5 ). 

Однак, незважаючи на позитивні характеристики групової діяльності, 
вона має слабкі сторони, тому в навчальному процесі організаційні форми 
навчальної діяльності не можуть функціонувати ізольовано одна від одної. У 
процесі досліджень (Кірсанова А.А., Лийметс Х.Я., Мальованого Ю.І., 
Тализіної Н.Ф.) виявляється необхідність їх оптимального поєднання, яка має 
визначатися учителем з урахуванням таких чинників: 

- дидактичної і виховної мети конкретного заняття ; 
- специфіки і складності навчального матеріалу; 
- навченості і працездатності учнів; 
- кваліфікації вчителя. 
Зазначається, що занадто мала група недостатньо сприяє розвитку 

соціальної активності і наділена обмеженими ресурсами для поліпшення 
результатів роботи. Водночас надто велика група не використовує 
можливості всіх її членів.  

З метою подальшої індивідуалізації і оптимального інтегрування 
різновидів навчальної діяльності на початковому етапі роботи існує 
необхідність розподілу школярів за типологічними групами. Після розподілу 
учнів інтегруються організаційні форми навчальної діяльності. 

Таким чином, ефективність навчання залежить не тільки від змісту і 
методів, а й від форм його організації. Форми навчальної діяльності повинні 
відповідати меті, змісту, умовам, в яких вони здійснюються (кількість дітей, 



їхній вік, наявність дидактичного обладнання, специфіка навчального 
предмету, тривалість навчання тощо).  

Застосування групових форм за усталеної системи навчання потребує 
рівневої (внутрішньої) диференціації, яка починається з виокремлення 
гомогенних груп в гетерогенному колективі класу.  

Нове сторіччя − це сторіччя інформаційне, сторіччя радикальних змін. 
Випускник школи повинен бути готовим адаптуватися до умов, які швидко 
змінюються, реалізувати себе в особистому житті, професійній діяльності. На 
перший план висувається одне з найважливіших завдань навчально-
виховного процесу, а саме: адаптація юного покоління до життя у системі 
ринкових відносин. Практично в усіх розвинених країнах світу нахил у 
розвитку педагогічних технологій в ході реформування системи освіти 
зроблений на навчання вмінню самостійно здобувати необхідну інформацію, 
виокремлювати проблеми й шукати способи їхнього розв’язання, умінню 
критично аналізувати набуті знання і використовувати їх для вирішення 
власних проблем. Педагогічна діяльність спрямована, перш за все, на 
створення умов для розвитку особистості учня.  

Отже, для реалізації цілей особистісно орієнтованого навчання 
необхідна особлива організація навчально-виховного процесу в усіх ланках 
сільського загальноосвітнього навчального закладу. 
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