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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ  

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Серед основних напрямів розвитку освіти в Україні є підвищення 

якості знань учнів сільських шкіл, які становлять більшість від загальної 
кількості шкіл. Варто пам’ятати, що кожна дитина – це повноправний ма-
ленький громадянин нашої держави, який повинен мати реальні рівні пра-
ва на здобуття повноцінної освіти. 

Зміна орієнтирів у системі освіти на розвиток дитини як особистості 
формування інтелектуального потенціалу та забезпечення її постійного са-
мовдосконалення вимагає змін і в системі підготовки сучасних 
педагогічних кадрів. Насамперед вона повинна бути зорієнтована на 
підвищення професійного рівня майбутніх учителів; оволодіння адекват-
ними методиками визначення рівня розвитку дитини; новими технологіями 
навчання, які спрямовані на особистісний розвиток кожного учня 
відповідно до його здібностей; формування вмінь здійснювати 
диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання дітей; уміння 
працювати з обдарованими дітьми; забезпечення готовності до роботи у 
навчально-виховних закладах нових типів. 

Хоча не раз можна почути думки про те, що організація навчально-
виховного процесу в сільській школі не повинна відрізнятися від його 
організації в міській школі і не може бути особливостей у підготовці 
фахівців до роботи з сільськими школярами, проте ми не можемо забувати, 
що поріг сільської школи переступає зовсім інший контингент дітей. Це 
діти, батьки яких, в переважній більшості своїй, самі під час навчання в 
школі мали низький рівень знань майже з усіх навчальних предметів, умо-
ви сільськогосподарської праці яким не дають змоги приділяти достатню 
увагу вихованню та розвитку своїх дітей, які живуть замкненим сільським 
життям з недостатньою соціально-культурною інфраструктурою. 

Через малу наповнювальність класів потрібні інші підходи до побу-
дови навчально-виховного процесу, до вирішення педагогічних проблем: 
індивідуальний підхід, інтегрований зміст, діалог з конкретним учнем. 
Учитель сільської школи повинен уміти здійснювати внутрікласну 
диференціацію навчання. «Учителеві, який працює в класі з 5 – 10 учнями, 
необхідні інші методики, інші підходи до організації діяльності – особлива 
майстерність, специфіка спілкування в малих групах, використання 
методів індивідуалізації і диференціації навчання»[1]. 



До того ж, відсутність дитячих садків у сільській місцевості або 
недостатнє матеріальне забезпечення багатьох сімей, що проживають на 
території, де є дитячий дошкільний заклад, обмежують можливість дітей і 
до спілкуватися з ровесниками. Пощастить тій дитині, у якої по сусідству є 
товариш, з яким вона грається. 

В процесі спілкування з однолітками дитина вчиться самовиражати-
ся, вступати в різноманітні стосунки. Тому одним із завдань учителя по-
чаткових класів 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. 

Всі ці обставини потребують необхідності використання на уроці по-
ряд з фронтальною формою організації навчальної діяльності школярів й 
інших форм: фронтально-групової, групової, парної, диференційовано-
групової, індивідуалізованої, індивідуалізовано-групової. З чим і знайом-
ляться студенти під час навчання у вузі. 

Щоб закріпити прорив до нової гуманістичної, істинно національної 
школи, державі, суспільству треба плекати особистість учителя. Слідом за 
К.Д.Ушинським чимало знаменитих педагогів повторювали думку: 
«Особистість може виховати лише особистість». Отже, найважливіші 
цінності освіти: не тільки, дитина а й педагог, здатний до розвитку 
задатків, таланту і всього того, чим наділила її природа, соціального захис-
ту, збереження індивідуальності.  
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