
Кічук Н. В 
 

МАЙБУТНІЙ ВЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ:  
ВЕКТОР ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У проекті Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті зазначено, що однією з умов модернізації освітньої галузі є якісна 
підготовка педагогічних кадрів. Державна політика спрямована на 
”піднесення престижу і соціального статусу педагогічних та науково-
педагогічних працівників, їхнього професійного  і культурного зростання” (1; 
18)Враховуючи невідповідність між соціальною роллю і соціальним статусом 
педагога, цільова державна програма “Вчитель” містить певні заходи щодо 
інтенсифікації процесу входження України в загальноєвропейський та 
світовий  освітні простори на найближчі десять років (2).  

Однак сучасне програмно - цільове забезпечення означених 
пріоритетів неможливе без максимально повного врахування своєрідності 
освітньо-професійних функцій педагога, що зумовлені специфікою типу 
навчально-виховного закладу, до діяльності в якому готується майбутній 
педагог. З огляду на розгалуженість вітчизняної системи альтернативних 
типів загальноосвітніх та спеціалізованих закладів освіти, не менш важливою 
видається, особистісно– професійна обізнаність майбутніх фахівців у 
найсуттєвіших відмінностях навчально-виховного процесу в них.  

Чи не найвагомішим стає завдання підготовки вчителя з 
прогнозуванням його професійної праці у сільській місцевості, бо з 
розвитком ринкових відносин у соціально–економічні сфері небезпідставно 
можна вбачати суттєву позитивну динаміку в поширенні кількості сільських 
закладів освіти для розвитку здібностей, талантів дітей – профільних класів, 
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, різних типів навчальне –виховних 
комплексів, об’єднань. Сприяючим фактором у цьому плані став Закон 
України “Про освіту” (1996р.), згідно якого (стаття 35) відкриття самостійних 
класів, зокрема в межах школи першого ступня, є незалежним від наявної 
чисельності учнів і може здійснюватись за рішенням місцевих органів влади і 
самоврядування 

Сьогодні вочевидь постає питання про забезпечення мотиваційного та 
змістовно-процесуального складників готовності майбутнього вчителя до 
роботи в сільській місцевості. До того ж, вітчизняну систему освіти 
характеризують, зокрема, такі параметри: у системі середньої освіти 
навчанням охоплено близько 6,6млн .школярів і 1,1 млн. дошкільників; на 1 
вересня 2000 року розпочали свою роботу 21,6 тис. загальноосвітніх  
закладів, у т.ч. 14,9 тис.(тобто, близько 70%) – у сільській місцевості. За 
парти ж сіло 676 тис. першокласників, у т.ч. у сільській місцевості 248 тис. (3, 
3) 

Втім, вивчення і узагальнення нормативних матеріалів, які визначають 
зміст навчання майбутніх учителів на основному етапі професійної 
підготовки – в умовах вищої педагогічної школи – дають підстави для  



узагальнення про вкрай низьку їх спроможність відбивати своєрідність праці 
сільського вчителя. Так, навчальний план здебільшого відображає 
своєрідність особистості і професійної діяльності вчителя сільської школи на 
рівні блоку навчальних дисциплін “за вибором”. Навчальні програми із 
дисциплін психолого-педагогічно циклу та фахової підготовки містять лиш 
деякі науково-методичні орієнтири студентів у питаннях педагогічної 
діяльності у закладах освіти, розташованих у сільській місцевості. Так 
вузівським курсом “Педагогіка національної школи” для студентів 
спеціальності “початкове навчання” передбачено  вивчення специфіки 
навчання та врахування навчальних досягнень учнів сільської 
малокомплектної школи, (розділ “Дидактика”), особливостей виховної 
роботи у такій школі (розділ “Методика виховної роботи”), своєрідність 
організації навчальна – виховного процесу та управлення малокомплектною 
школою ( розділ “Школознавство”)  

Підручники містять більш розгорнуту навчальну інформацію 
спрямовану на піднесення професійної компетентності  майбутнього фахівця 
у питання професійної діяльності у сільської місцевості. Особливо 
показовими в цьому плані видаються підручники, зокрема з вузівського курсу 
“Педагогіка” Н.Є.Мойсеюк (К., 2002р.), О.Я Савченко (“Дидактика 
початкової школи” – К.: Абрис, 1997). 

Про наявність протиріччя між соціально –педагогічними вимогами до 
професійної підготовці вчителя сільської школи і станом особистісно-
професійної готовності майбутнього фахівці (зокрема, за освітньо – 
кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”) свідчіть проведене нами локальне 
дослідження, базою якого був педагогічний факультет Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету, а респондентами виступами 
студенти – випускники та вчителі практики сільських початкових шкіл 
Одещини.  

Так, майбутнім учителям початкових класів (42 особи) було 
запропоновано оцінити власну готовність до роботи саме в сільський школі. 
Аналіз набутого емпіричного матеріалу засвідчив наступне: 9%вважають 
себе “практично готовими”, кожний четвертий респондент - “більш готовим, 
ніж не готовим”, 42% зазначили, що вони” більш не готові, ніж готові”, 
решта відмітили, що вони “затруднюються у відповіді” або “не 
замислювалися”  

Отже, навіть на рівні самооцінних суджень відносно спроможності 
сучасного вчителя – стажиста працювати в навчальних закладах, 
розташованих у сільської місцевості, видається за можливе вбачати у 
вищезазначеному – актуальному педагогічну проблему.  

В чому ж полягає своєрідність сучасної вітчизняної сільської школи? 
Задля набуття більш об’єктивної інформації в цьому плані було проведене 
анкетування вчителів – практиків, зокрема, шкіл першого ступеня, 
розташованих у сільської місцевості. В ньому прийняло участь 86 осіб. 
Ранжування суджень учителів призвело до виділення, наступних 
особливостей сучасної сільської школи. 



1) Порівняно низькій рівень стартових навчальних можливостей 
сільських учнів, який зумовлений незначною кількістю сільських дітей, що 
відвідує дошкільні установи, а також недостатньо сприятливими  для 
навчання умові в сім’ї (бібліотека, комп’ютер, порозуміння з батьками і т. 
ін.); таке судження обіймає перше рангове місце. 

2) Недостатня систематичність шкільного навчання, обумовлена 
сезонністю сіліськогосподарчої праці та нестабільністю вимог батьків до 
учення дітей; цій особливості надано друге рангове місце за ступнем 
суттєвості.  

3) Сільській вчитель сьогодення переобтяжений господарчими 
проблемами натомість самоосвітній діяльності, педагогізації сім’ї; за 
домінуючими судженнями респондентів цій особливості надано третє 
рангове місце.  

Вищезазначене може слугувати додатковою педагогічної інформацією, 
що відтворює узагальнену характеристику сучасної сільської школи. 
Водночас, намагаючись набути більшої виваженость у цьому плані, 
респондентом було запропоновано висловити свої міркування щодо 
конкретизації факторів, які сприяють ефективності роботи педагога із 
сільськими учнями і які гальмують педагогічних зусиль. З’ясовано, що до 
останніх причин практики відносить, по-перше, нестачу вільного часу 
сільського педагога – джерельної бази педагогічної творчості; по-друге, 
оскільки на селі залишається та молодь, яка не вступила до вищих 
навчальних закладів, то здебільшого батьки розуміють навчання дітей  як 
справу школи, та вчителя “який має відпрацьовувати свою заробітну 
платню”; по-третє, слабка і застаріла матеріальна база школи, безпосередньо 
пов’язана з географічним розташуванням та економічним благополуччям 
певного селища. 

Сприяючими обставинами у посиленні освітньої, розвивальної і 
виховної функцій сучасної сільської школи респонденти вважають:  

1) остаточне знання вчителем сім’ї – родини, в якій виховується певна 
дитина; 

2) зменшена численність учнів класу, що сприяє ефективному 
застосуванню індивідуального підходу до школярів;  

3) природна наближеність дитини до землі, природного оточення  
оптимізують процес виховання. 

Намагаючись більш ретельно дослідити роль вузівського навчально-
виховного процесу у формуванні особистісно-професійної готовності 
студентів до роботи  в сільський школі, нашу дослідницьку увагу було 
сфокусовано на двох аспектах:  

1) уточнити судження практиків сільської школи відносно того, 
наскільки, на їх думку, враховується в сучасній вищій педагогічній школі 
специфіка орієнтацій студентів на роботу в сільській місцевості;  

2) в чому саме сучасний сільський вчитель вбачає секрет власного 
професійного успіху. 



Аналіз набутого емпіричного матеріалу уможливив зробити такі 
узагальнення: лише 7% респонденті вважає, що вузівський навчально-
виховний процес максимально відображає усі нюанси роботи майбутнього 
фахівця у сільській місцевості; дві третини з них переконані що це 
здійснюється, але лише на мінімальному рівні; решта схильні до думки, що 
вузівській навчально-виховний процес ”не враховує” означену своєрідність 
майбутньої професійної діяльності фахівця.  

Встановлено, що найсуттєвішими складниками успіху педагогічної 
праці сільського вчителя виступають: любов до дітей, відданість професії 
педагога, оптимізм. 
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