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ШКОЛА СЕЛА – ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ 

 
Усім відомо, наскільки потрібна зараз сільська школа і яку роль вона 

відіграє в розвитку як освіти загалом, так і агропромислового комплексу. 
На думку В.П. Яковенко, заступника міністра агропромислового 

комплексу України, функціонування та розвиток сільської школи значною 
мірою залежить від ефективності агропромислового виробництва, тому що в 
цій сфері створюється валовий внутрішній продукт, за рахунок якого живе і 
освіта. 

Основною організаційно правовою виробничою структурою в 
сільському господарстві будуть і надалі багатогалузеві високотехнологічні 
підприємства корпоративного плану – сільськогосподарські виробничі 
кооперативи, акціонерні товариства, колективні сільськогосподарські 
підприємства (КСП), інші господарські утворення, створені на основі 
приватної власності на майно і землю з колективними формами організації 
виробництва, а також господарства з державною формою власності. 
Набуватимуть подальшого розвитку селянські (фермерські) господарства, 
приватні, приватно-орендні підприємства, особисті підприємства громадян, 
широко розвиватимуться середній та малий бізнес. Передбачено забезпечити 
усі ці господарські формування відповідною технікою та іншими ресурсами, 
але на основі ринкових відносин. 

Ясно, що головною фігурою сільськогосподарського виробництва стає 
не найманий працівник, а селянин-власник, який повинен здійснювати 
конкурентноздатне виробництво під власну відповідальність. А для цього він 
повинен володіти не тільки професійними знаннями в галузі сільського 
господарства, а й основами господарювання в умовах ринку. Доведеться 
повною мірою покладатися на свій власний розум. 

Ці реалії майбутнього господарювання на землі повинні бути глибоко 
усвідомлені сільськими вчителями та школярами, бо це значною мірою може 
вплинути на їхнє ставлення до навчання та вибору майбутньої професії. 

Треба зараз орієнтувати дітей, що доля їх повністю залежитиме від рівня 
загальної та фахової підготовки, вміння орієнтуватися у складній ринковій 
економіці та від власної підприємливості і працездатності. 

Сьогодні, внаслідок несприятливих демографічних процесів 
відбувається зменшення людності сіл, а багато з них стоїть на межі повного 
вимирання [2]. 

Третина сіл сьогодні віднесена до категорії деградуючих, тобто таких, 
що не здатні до самовідворення населення. Але в проекті національної 
програми розвитку агропромислового виробництва і соціального 
відрожнення села України на 1999-2010 році передбачені заходи, щодо 



підтримки таких сіл, в тому числі і залучення до них молодих сімей шляхом 
переселення. 

Нині на Уманщині функціонує 44 школи, з них І ступеня – 3; І-ІІ ступеня 
– 11; І-ІІІ ступеня – 30, де 1003 педагогів; 2 школи-інтернати, в яких 
навчається 267 дітей, міжгосподарський навчально-виробничий комбінат і 
два комплекси “Школа-дитячий садок”. Всього навчається 6897 дітей. 

Середня навнюваність 14.9% учнів. Очолює відділ освіти Уманського 
району Чиж Інна Григорівна. Одна із основних проблем, які стоять перед 
сільською школою даного регіону – це пошук відповідних форм навчання 
малих і дуже малих контингентів дітей, які проживають і проживатимуть у 
цих селах. Мабуть, не слід сподіватися, що проблема навчання малих 
контингентів зникатиме, навпаки, вона посилюватиметься. 

Друга проблема – це підготовка дітей до специфіки можливого 
проживання і праці в малих поселеннях. Сільська школа повинна відкривати 
своєїм учням двері у широкий світ, давати їм необхідні для цього знання, а 
також готувати дітей, які оберуть працю на землі, до проживання в малих 
селах і заздалегідь оволодівати певними навичками самообслуговування: 
володіти різними видами транспортних засобів, обслуговувати механізми, 
виконувати будівельні роботи, володіти сучасними засобами комунікації і 
багато іншого. 

Щоб учні добре оволоділи практичними навичками, треба залучати їх до 
всіх виробничих процесів, особливо в тваринництві. Зараз виникає 
необхідність відновлення виробничого навчання школярів, яке дуже 
занепало. 

Ставиться за мету не тільки наблизити сільську молодь до виробництва, 
а й заповнити її дозвілля, культурний розвиток, поліпшити оволодіння 
різноманітними професіями, що важливо при теперішньому загостренні 
проблем безробіття на землі. 

Професійне навчання введено у 8 школах Уманського району. Учні 
оволодівають професіями водія, тракториста, швеї, друкарки. Відкрити нові 
профілі немає можливості через відсутність коштів. 

У 44 школах створено трудові бригади, які виконують оплачувані 
громадські роботи. 

За складних соціально-економічних умов розпочато планомірний 
перехід від адаптивно-дисциплінарної моделі освіти й одноманітнітності 
нечисленної і малокомплектної школи до особистісно зорієнтованої моделі, 
спрямованої, передусім, на розвиток дітей, їхнє психічне ї фізичне здоров’я, 
формування у них ціннісних орієнтирів. З такою метою у селах Аполянка і 
Максимівка створили загальноосвітні навчальні комлекси – “дитячий садок-
школа”. Найдавніша  мрія батьків – бачити дітей здоровими. Хворобливими 
стали наші діти, їм лише спорт може допомогти. Було запроваджено ввести 
третю годину фізичної культури в Гродзевській, Рогівській, Ятранівській, 
Дмитрушківській, Дмитрушківській, Доброводівській, Іванівській, 
Паланській, Сушівській школах, що сприятиме зміцненню здоров’я дітей. 



У педуніверситеті стало традицією: студенти разом з учнями під час 
літніх канікул вирушають в туристичну подорож цікавими історичними 
місцями, яку планує вчитель. 

Зустріч зі знаменитими людьми, розповіді про історію села, нечувані 
досі легенди або короткі пісні – все записують діти до своїх туристичних 
щоденників, а потім ці матеріали оформляють у тематичні альбоми. У всіх 
цікавих заходах, що проходять у районі беруть участь учні Дмитрушківської 
школи. 

Демократизація, яку підтримує керівництво, створює позитивний 
мікроклімат в учнівському колективі, пробуджує і в батьків інтерес до 
розв’язання шкільних проблем, стимулює колегіальність, щодо прийняття 
потрібних рішень. Педагоги намагаються відчувати ритм часу, настала пора 
змінити “силову” педагогіку на гуманістичну, що враховує індивідуальні 
особливості розвитку дитини, залишає право на її самобутність, створює 
психологічний комфорт для розвитку особистості [1]. 

У суспільстві панує соціальна нестабільність, назріває криза моралі. 
Набуває значення особистий інтерес, вигода, престиж, прибуток. Сьогодні 
так важливо наблизити до національної криниці мудрості України, відкрити 
перед дитиною світ рідної культури, допомогти зрозуміти її цінність. Лише 
так можна виховати громадянина-патріота.. 

Уроки народознавства сприяють тому, що моральні цінності найбільше 
втілені в народній педагогіці, в національному побуті, у звичаях, традиціях та 
обрядах у стосунках поколінь: подружня вірність і любов, піклування про 
дітей і батьків, гостинність, працьовитість. 

Учителі музики, класоводи, класні керівники збирають та 
систематизують місцевий український фольклор. Наприклад, в квітні 2000 р. 
було проведено значний етап огляду художньої самодіяльності “Таланти 
твої, Уманщино”. Відбувся зліт пошукових загонів “Свята спадщина”. Учні, 
вивчаючи історію рідного краю, займаються пошуковою роботою по 
дослідженню маловідомих сторінок другої світової війни. Над літописом 
“Моя родина в роки війни” працюють учні 4-7 класів. 

Для учнів, які неспроможні засвоїти навчальний матеріал в обсязі 
базового рівня, вирішується питання про організацію індивідуального 
навчання. 

На кожному уроці класоводи працюють над практичною спрямованістю 
навчання, вихованням інтересу в учнів до навчальних предметів, 
обов’язковою мотивацією навчання. 

У деяких школах поглиблено вивчають такі предмети, як українська 
мова (в Городницькій та Бабанівській школах), інформатика (в Текучанській 
школі) та образотворче мистецтво (в Іванівській школі). Через відсутність 
необхідної навчально-матеріальної бази не впроваджуються поглиблене 
вивчення англійської мови в Бабанці, Старих Бабанах, украінської мови - в 
Паланці, математики – в Ладижинці, хімії – в Бабанці, географії – в 
Родниківці. Створено необхідну базу для поглибленого вивчення в 
Текучанській школі. 



З метою соціального захисту різних категорій дітей створено соціально-
психологічну службу в школах. Соціальні педагоги є в 41 школі, практичні 
психологи – в 18 школах. 

У районі створено умови для здобуття учнями додаткової освіти, 
організації змістовного дозвілля школярів. У тісному контакті з відділами 
освіти в справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, Уманським 
педуніверситетом цю роботу забезпечує Будинок школярів. 

У 2000 р. в Будинку школярів навчалось 692 дітей та молоді у віці від 7 
до 18 років. У Будинку працюють 32 педагоги, функціонує 45 гуртків, 
ансамблів, творчих та дискусійних об’єднань для різного віку. До послуг 
гуртківців кабінети, майстерні, лабораторії в 13 школах району, а також 
наукові лабораторії ФІЦБ, зал хореографії Уманського педуніверситету. 

З метою здобуття повної загальної середньої освіти молоддю, яка 
працює, широко використовується екстернат. Наприклад, в 2000 році 
атестати одержали 34 особи, склавши іспити екстерном, планується відкрити 
консультпункти при Рижавській і Старобабанівській школах. Продовжується 
співробітництво учителів біології Городецької та Дмитрушківської шкіл з 
викладачами Уманського педагогічного університету та наукових 
співробітників філіалу інституту цукрових буряків (ФІЦБ). 

Фахова майстерність педкадрів постійно підвищується через курсову 
перепідготовку (8 чоловік), семінари-практикуми, методоб’єднання, 
методичні наради. 

З метою забезпечення єдиного освітнього простору в школах району: 
1. Систематично проводяться педагогічні консиліуми з визначення 

рівня підготовки до навчання в школі. Кожен рік консиліумом 
охоплено 568 дітей. Показники знань дітей мають 8 розділів “Цікава 
математика”, “Дитина і навколишній світ”, “Рідна природа”. Низький 
рівень знань з розділу “Мовленнєве спілкування”. 

2. Приділяється постійна увага підготовці учнів 4-х класів до навчання в 
5 класі, їх адаптації в нових умовах: 

- заздалегідь визначаються класні керівники, вчителі-предметники, які 
викладатимуть в майбутньому 5 класі; 

- вчителі-предметники, які відвідують та проводять уроки в 4 класі; 
- систематично проводяться контрольні роботи і громадський огляд 

знань; 
- 1-4 класи забезпечені новими підручниками з української мови, 

читання, математики. 
Зрозуміло, що передусім учитель має на високому рівні викладати свій 

предмет та проводити виховну роботу зі школярами. А це можливо тоді, коли 
він постійно поглиблюватиме свої знання, долатиме одноманітність в 
організації навчально-виховного процесу. 

Новизна діяльності, бажання зробити цікавим навчання для учнів, 
прагнення підвищити рівень професійної майстерності, моральне визнання, 
престижність участі в інноваційній діяльності – ось якими мотивами 
керується педагогічний колектив Уманського району. Велике щастя 



працювати з людьми, які завжди перебувають у творчому пошуку. 
Нестандартні уроки справжніх майстрів педагогічної справи: Соболенко 
М.П. – (парна, групова робота учнів на уроці), Осадченко І.І. – (розвиток 
творчих здібностей молодших школярів), Струмінської С.П. – 
(диференційована робота на уроці учнів 1-4 класів), давно дивували колег 
району. З усіх кутків Черкаської області запозичують наш досвід щодо 
проведення нових цікавих та оригінальних позакласних заходів. 

Методична робота спрямована на діагностичній основі з урахуванням 
потреб учителів, директорів, заступників. Вона спрямована на підвищення 
науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної 
підготовки і професійної майстерності педагогів району. 

У районі працює 26 методичних об’єднань, 14 шкіл майстрів 
педагогічної справи, 11 творчих груп, школа молодого керівника. 

У 2000 році проатестовано 142 педагогічних працівників, що становить 
20%. Присвоєно 23 педагогічних звання: “Старший вчитель” – 16, “Вчитель-
методист” – 7. Встановлено вищу категорію 23 особам; І категорію – 23 
особам; ІІ категорію – 27 особам. Нагороджено значком “Відмінник освіти” – 
5 осіб, грамотою Міністерства освіти – 6 осіб, грамотою управління освіти 
облдержадміністрації – 8 осіб, грамотою райво – 9. 

Працівники Уманського району продовжують докладати чимало зусиль 
до створення нормальних умов діяльності діючих закладів освіти. 

Ми вважаємо, що система освіти визнана в усьому світі – наша цінність, 
наша історична спадщина. Треба її зберегти і зробити все необхідне, щоб 
покращити життя вчителів і учнів сільських шкіл. Адже, саме там витає той 
дух культури, народних традицій, нашої ментальності, щирості, любові, які є 
сутністю України. 
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