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Розташування сільських населених пунктів не дозволяє розвиватися 

малим школам шляхом активного їх укрупнення чи організації повсюдного 
підвозу дітей до центральних садиб чи районних центрів. Зрозуміло і те, що 
закриття шкіл у селі приведе до його ліквідації і, в свою чергу, загострить 
соціально-економічні проблеми сільських регіонів. А з іншого боку, 
функціонування малочисельних шкіл потребує значно більше фінансових 
вкладень у порівнянні з повнокомплектними, про що свідчать статистичні 
дані  Міністерства освіти і науки України.  

Аналіз практики свідчить, що неукомплектованість шкіл сільської 
місцевості знижує можливості для забезпечення педагогічного процесу 
висококваліфікованими кадрами, у результаті чого послаблюється якість і 
мотивація до навчання, поглиблюються протиріччя між станом здобутих 
знань та існуючими потребами у високому рівні навчальних досягнень 
школярів, які здобувають освіту. 

Сучасний розвиток села потребує значного розширення кола 
взаємозв’язків, інтересів односельців, що відображає рівень соціальної, 
культурної та виробничої сфери. Проте  динаміка демографічної ситуації 
свідчить, що частка сільського населення за останнє десятиріччя знизилася з 
52% до 32%, тобто становить дві третини всього населення України. Про 
малочисельність шкіл свідчить і той факт, що в сільській місцевості  
функціонує понад 70 % від загальної кількості шкіл, або 14тис. 832, із них 
2326 – початкових (у місті – 199), проте учнів у них навчається у два рази 
менше у порівнянні з міською, (у місті – 4млн. 298 тис. 248 уч.; у селі – 2 
млн. 187 тис. 306 уч.).  

Позитивні зміни, що відбуваються у державній економіці, сприяють 
формуванню мотивації до навчання у багатьох дітей сільських регіонів, а це 
спонукає до модернізації сільської школи, вимагає розширення мережі 
закладів нового типу. У сільській місцевості  функціонує всього 14 гімназій, 
у той час в місті біля 400, 23 ліцеї, що у 10 разів менше у порівнянні з містом, 
5 колегіумів, у місті таких 25. Забезпечують педагогічний процес у сільських 
школах 245тис. учителів. 

Специфіка сільської школи полягає в тому, що освітні заклади надто 
різняться умовами функціонування, зокрема значними різновидами 
навчальних приміщень, від непристосованих, без опалення, водопостачання 
до великих типових з надлишковими навчальними площами та 
приміщеннями, значними відмінностями у комплектуванні – від 8-15 учнів 
до 1,5-2 тис., тобто діють такі заклади як базові, опорні школи, гімназії і 
малокомплектні; різняться і місцем розташування – від рівнинних до 
гірських (600 шкіл мають статус гірських). Особливість сільської школи 
формує і той фактор, що 247 тис. учнів проживає за межею пішохідної 



доступності до найближчої школи. Важливо врахувати і те, що майже в 50% 
сіл, де проживають діти шкільного віку, відсутні школи. Значна частина 
загальноосвітніх закладів віддалена від районних центрів, центральних 
садиб, спостерігається обмежений доступ до джерел інформації.  

Перехід на новий зміст навчання та впровадження Державних 
стандартів початкової освіти поставили низку нових завдань, які потребують 
глибокого осмислення у контексті реформування освітньої мережі сільської 
школи. Зокрема, створення навчального середовища, яке сприяло б 
усебічному розвитку дитини, починаючи з раннього віку. Дещо розв’язати 
цю проблему допомагає реанімація тимчасово не діючих дошкільних 
закладів, які з різних обставин припинили свою роботу. Протягом останніх 
років дещо активізувався цей процес, про що свідчать дані МОН України, з 
яких робимо висновок про те, що у сільській місцевості значно переважає 
кількість НВК, якщо у місті таких 571, то в селі 1137, із них 1110 – 
“загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, такі 
комплекси, як “школа І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” у місті всього 
43, відповідно, в селі – 387. Активізація цього процесу характерна для 
перспективних сільських населених пунктів, де активно розвиваються 
сільськогосподарські спілки, об’єднання, кооперативи та ін.  

Суттєво впливають на функціонування сільських шкіл соціальні 
фактори, що охоплюють коло питань, пов’язаних із звичаями, традиціями, 
ставленням до суспільних змін. Ці та інші фактори мають безпосередній 
вплив на функціонування та розвиток загальноосвітніх навчальних закладів у 
сільській місцевості. 

Доведено, що результативність діяльності школи у цілому значною 
мірою зумовлена визначальними факторами, що формують особливості 
діяльності будь-якого закладу освіти – від престижних при-університетських 
гімназій, ліцеїв і аж до сільських  малокомплектних початкових шкіл. 

Характерною особливістю сільських шкіл є їх малочисельність, що 
спонукає до організації навчання в об’єднаних класах, тобто в класах-
комплектах. За статистикою, у сільських школах функціонує близько 10 тис. 
класів-комплектів, із яких 9144 об’єднані із двох вікових груп, у 5255 класах-
комплектах навчається до 15 учнів, 819 – із двох, 189 – із трьох класів. 

Частіше навчання у класах-комплектах організовується у початковій 
школі. Проте в окремих областях України через відсутність коштів у класах-
комплектах навчаються діти й основної, часом і старшої школи. Наприклад, у 
Дрогобицькому районі Львівської області у початковій школі функціонує 30 
класів-комплектів, де навчається 322 учні. В основній школі таким чином 
навчається 515 учнів у 31 класі-комплекті, а у старшій школі налічується 8 
класів-комплектів із чисельністю 152 учні. Загалом, в Україні функціонує 
1300 малокомплектних шкіл І-ІІІ ст., 3 500 – І-ІІ ст. та 2772 – І ст. 

Сьогодні школа у сільській місцевості взяла на себе завдання не тільки 
закладу освіти, а й осередка культури. Підтвердженням тому є те, що у 
складний економічний період сільська школа вистояла, і, більше того, 
добровільно поклала на себе цілу низку функцій, які є доленосними для 



подальшого функціонування населеного пункту. Розширення сфер діяльності 
школи у сільській місцевості вимагає модернізації змісту педагогічної 
діяльності, значного підвищення соціального статусу педагога у сільському 
соціумі. 

Сьогодні вищі педагогічні навчальні заклади почали активно 
запроваджувати спеціальні курси для майбутніх учителів малокомплектної 
школи з урахуванням особливостей педагогічного процесу та специфіки 
діяльності учителя сільської школи. 

Зокрема, у Дрогобицькому державному педагогічному університеті, 
Уманському державному педагогічному університеті – реалізується 
програмами спеціальних курсів, мета яких – підготовка вчителя до роботи у 
сільській малокомплектній школі ( програма додається). 

На думку ректора Київського державного педагогічного університету 
імені Михайла Драгоманова В.Анрущенка, у перспективі вищі навчальні 
заклади повинні готувати фахівців за новими напрямами та спеціальностями. 
Новий учитель має бути психологом, соціальним працівником, організатором 
виховної роботи у колективі, знати основи права, маркетингу і менеджменту. 
Він зазначає, що учитель має бути усебічно підготовленим у разі обрання до 
складу депутатського корпусу будь-якого рівня чи призначення на керівну 
посаду, адже у сільській місцевості 75% керівників шкіл обрані депутатами 
місцевих рад різних рівнів. 

Нові підходи до навчання вимагають нагального вирішення проблем, 
пов’язаних із підвищенням якості освіти. Мала наповнюваність класів, 
здавалось би, повинна мати тільки позитивні наслідки в якості знань учнів, в 
організації навчально-виховного процесу в цілому. Проте на практиці 
виявляється ціла низка серйозних психолого-педагогічних проблем, які 
доводиться вирішувати на місцях. Річ у тім, що у малочисельних класах та 
класах-комплектах здебільшого використовуються ті методи навчання, які 
зорієнтовані на класно-урочну систему традиційних класів, а тому вони не 
завжди можуть бути ефективними. 

В умовах переходу на навчання дітей з шестирічного віку значно 
зростає роль організації навчального-виховного процесу в малочисельних 
школах. За чинними нормативними документами, комплектування класів 
здійснюється з урахуванням чисельності дітей однієї вікової групи, про що 
зазначено в методичних рекомендаціях щодо організації навчально-
виховного процесу у початковій школі з малою кількістю учнів (лист 
Міністерства освіти і науки України від 23.10.2000 № 1/9-435). 

Для належного забезпечення навчання учнів у малокомплектній 
початковій школі важливо домогтись оптимального поєднання класів, 
виходячи з конкретних умов окремої школи. У селах, де відсутнє 
фінансування окремих класів, ще практикуються такі підходи до формування 
класу-комплекту з : 

двох класів із загальною кількістю учнів до 25 осіб; 
трьох класів із загальною кількістю учнів до 15 осіб; 
чотирьох класів із загальною кількістю учнів до 10 осіб.  



У переважній більшості малих сіл функціонують дво- та трикомплектні 
школи. Комплектування класів у школі здійснюється на основі урахування 
існуючих умов конкретної школи (наявність навчальних приміщень, 
кількісний склад учнівського та педагогічного колективів та ін.)  

Аналіз практики перехідного періоду засвідчує, що навчання за 
програмами чотирирічної початкової школи, об’єднання різновікових груп у 
клас-комплект здійснюється за принципом як суміжних, так і несуміжних 
класів (2-3, 3-4 чи 2-4). 

Одночасність занять двох чи трьох класів в одному приміщенні суттєво 
впливає на специфіку підготовки уроку, проектування діяльності учителя та 
дітей різновікових груп. Ефективне навчання у класах-комплектах можна 
забезпечити шляхом проведення однотемних уроків, та, відповідно, 
структуризації навчальних програм. 

Зазначимо, що урок у класі – комплекті відрізняється особливою 
структурою, наявністю обов’язкових двох компонентів: “самостійна робота” 
та “робота під контролем учителя”, при цьому зберігаються усі його 
елементи, характерні для типового уроку: організація класу до уроку, 
мотивація учіння, актуалізація знань, умінь та навичок, вивчення нового 
навчального матеріалу, удосконалення раніше вивченого, визначення 
результативності навчання. Кожний етап уроку логічно оформлений та 
спрямований на підготовку учнів до наступної роботи. 

Перенесення традиційних методів навчання в умови класу-комплекту 
потребує певних видозмін, визначення місця їх застосування на уроці, 
обов’язкового врахування рівня самостійності, передбачення тривалості 
виконання завдань. Вибір підходів до об’єднання класів у комплект чи 
формування груп вимагає відмови від авторитарної технології, а, навпаки, 
застосування такої, що спрямована на задоволення базових потреб дитини, 
добору найефективніших організаційних та дидактичних форм та методів 
навчання і виховання. 

Недосконалість методів та методичних прийомів навчання у класах-
комплектах нерідко є причиною неузгодженості чи незбалансованості між 
теоретичним і практичним рівнем засвоєння навчального матеріалу. 
Дидактичні підходи до організації навчально-виховного процесу у 
малокомплектних початкових школах розроблено академіком О.Савченко і 
сьогодні широко використовуються у практиці роботи учителів сільських 
малокомплектних шкіл. 

Нечисленність учнів, великі відмінності у кількості дітей між класами 
або відсутність одного віку дітей зумовлюють головну особливість 
організації навчальної діяльності – постійну роботу вчителя з різновіковим, 
малочисельним складом учнівського колективу. 

Специфіка методики проведення уроків у класах з малою групою учнів 
полягає в тому, що за таких умов різко зростає число прямих контактів 
учителя з учнем, значно підвищується психологічне навантаження на дитину, 
а це, у свою чергу, призводить до гіперопіки та емоційного перевантаження, 
спонукає до втомлюваності учнів. Тому неприпустиме механічне 



перенесення тих форм, методів та прийомів, що відіграють високу корисну 
дію у традиційних класах. 

Продуктивність навчальної діяльності на уроці у малочисельному класі 
може значно знизитися, якщо не врахувати значного вивільнення часу на 
етапах перевірки домашнього завдання, закріплення вивченого матеріалу, 
підведення підсумків та оцінювання знань. Не упустити ці позитивні сторони 
допомагають нові форми та методи роботи на уроках. Зокрема, підвищенню 
якості навчального процесу у малокомплектній початковій школі сприяє 
використання методів інтерактивного навчання. 

Практичний досвід доводить, що позитивний вплив на результати 
навчального процесу здійснюють інтерактивні технології, рівень яких 
залежить від мети та форм організації уроку.  

Вітчизняні вчені розрізняють чотири групи інтерактивних технологій: 
кооперативного навчання, колективно-групового, технології ситуативного 
моделювання та технології опрацювання дискусійних питань.  

Вимоги щодо застосування інтерактивних технологій розроблено 
О.Пометун, Л.Пироженко, що у посібнику “Сучасний урок. Інтерактивні 
технології навчання”. Зокрема авторами наголошується на послідовності 
виконання запланованої роботи з дітьми на уроці, звертається увага на ті 
аспекти, що мають забезпечити плідну та цікаву навчальну діяльність.  

Зазначимо, що плануючи роботу на уроці у класі-комплекті, доцільно 
використовувати не більше однієї інтерактивної вправи. Аналіз практики 
засвідчує, що застосування інтерактивних технологій часто гальмується 
авторитарним підходом окремих учителів до організації процесу навчання та 
надання переваги традиційним, репродуктивно орієнтованим методикам 
роботи. Причиною пасивного використання інноваційних технологій у 
класах-комплектах є обмеженість інформації та вивченого і узагальненого 
досвіду роботи з проблем практичного використання методів інтерактивного 
навчання у класах-комплектах. 

Досвідчені учителі довели значну перевагу нових технологій у 
практичній діяльності. Зокрема за допомогою інтерактивних методів 
навчання у класі-комплекті на уроках розвитку зв’язного мовлення вдається 
активніше розв’язувати ряд складних дидактичних завдань, а саме: 

· збагачувати та активізувати словниковий запас учнів різних вікових 
груп шляхом диференціації навчального матеріалу; 

· розвивати образне мислення, мовлення; 
· удосконалювати комунікативні уміння; 
· розвивати мовні навички та уміння, вміння зв’язно й послідовно 

викладати думки. 
Важливою передумовою успішного навчання у класах-комплектах є 

продумане планування навчального процесу, де враховуються усі вимоги 
навчальних програм, зміст предметів початкової школи, можливості 
оптимального поєднання навчального матеріалу для проведення уроку. 
 
 


