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МІСЦЕ УНІВЕРСИТЕТУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ  
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

Нинішня об’єктивна реальність вимагає нових підходів до вирішення 
суспільних проблем, зокрема сільської школи. Загальноосвітня школа займає 
важливе місце в системі освіти. Вона становить у Черкаській області 78 
відсотків від загальної кількості шкіл. У ній працює 57 відсотків учителів, 
навчається більше половини учнів шкіл усіх типів. Школа на селі не тільки 
реалізує освітньо-виховні завдання, вона відіграє важливу роль у вирішенні 
проблем підвищення ефективності сільського господарства, здійсненні 
соціально-економічного і культурного розвитку села. 

Особливої уваги потребують так звані малокомплектні школи. В 
педагогічній практиці під малокомплектною розуміють таку школу, де 
відсутні один чи декілька класів або в яких наявні малочисельні класи, та 
школи, в яких початкові класи об’єднані в класи-комплекти. Загальновідомо, 
що Черкащина, в основному, сільськогосподарська область. 11,2 відсотка 
сільської людності проживає в населених пунктах, у яких мешкає до 100 осіб. 
Ще 7,2 відсотка населення – в селах з чисельністю до 200 осіб, причому 
кількість таких населених пунктів має тенденцію до збільшення. Тому в 
області досить значна кількість малокомплектних шкіл, і має місце тенденція 
до збільшення їхньої кількості. В 1994 році їх налічувалося 156, а в 2002 – 
204. У 2002 році лише освітніх комплексів “дитячий садок-школа” стало 69, а 
було в 1994 році 27. Це становить 35 відсотків від загальної кількості 
сільських шкіл, і в них здобуває освіту близько 16 тисяч дітей. 

Незважаючи на різноманітність малокомплектних шкіл, для них 
притаманні типові труднощі: 

- штатний розклад не передбачає посад заступника директора з 
виховної роботи, помічника з господарської справи, педагога-організатора, 
бібліотекаря. Всі ці функції виконують учителі, що значно збільшує їхнє 
навантаження і перешкоджає якісному виконанню своїх прямих посадових 
обов’язків; 

- у більшості шкіл немає спортивних залів, нерідко не вистачає 
навчальних приміщень. Потребують капітального ремонту понад 50 відсотків 
малокомплектних шкіл; 

- учителі-предметники цих шкіл часто перебувають у методичній 
ізоляції, тому що неможливо в школі організувати роботу навіть циклових 
методичних об’єднань у зв’язку з малочисельністю педагогічних кадрів, а 
віддаленість шкіл від культурно-методичних центрів утруднює надання 
методичної допомоги вчителю, збільшує інформаційний голод, погіршує 
можливості зустрічатися із працівниками закладів освіти і культури. 
Малокомплектні школи майже в п’ять разів менше забезпечені методичною 
літературою, ніж інші. В багатьох селах, у яких функціонують 
малокомплектні школи, зовсім відсутні заклади культури; 



- достатнім тижневим навантаженням у цих школах забезпечуються, як 
правило, лише вчителі математики і української мови. За статистичними 
даними понад 37 відсотків учителів таких шкіл викладають по 2-3 предмети, 
88% вчителів викладає по 4, а 12 – по 5 навчальних предметів. 

В той же час серед учителів малокомплектних шкіл працює близько 2,5 
тисячі педагогів (майже 40 відсотків) у віці від 30 до 35 років, а, отже, з 
невеликим досвідом роботи. 30 відсотків вчителів мають стаж роботи до 5 
років. В окремих районах тенденція виражена ще більш гостро. Склалася 
парадоксальна ситуація: від учителя, який має порівняно невеликий стаж 
роботи, вимагається значно більший обсяг знань і педагогічної майстерності, 
ніж від учителів, які мають більш значний досвід роботи в школі. 

У зв’язку з ускладненням демографічної ситуації в сільській місцевості 
потрібно особливу увагу звернути саме на малокомплектні школи, на їх 
кадрове і матеріальне забезпечення, на організацію навчально-виховного 
процесу в них. Звертає на себе увагу ще одна, на наш погляд, важлива 
обставина. На 1 вчителя в цих школах кількість учнів становить 6,4. Близько 
130 шкіл мають менше 100 учнів. Частина шкіл не відповідає статусу 
“малокомплектна школа”, тобто в них є всі комплекти класів, але 
наповненість учнями значно менша нормативної (від 3-х до 10). 

У малокомплектних школах деякі особливості має й організація 
навчально-виховного процесу. Багатопредметність викладання приводить до 
перевантаження вчителя, погіршує рівень викладання тих предметів, з яких 
учитель не є фахівцем, тому що на засвоєння нових предметів і методик їх 
викладання потрібен тривалий час.  

Вищі навчальні заклади повинні враховувати ці обставини і готувати 
цілеспрямовано вчителів широкого профілю для роботи в малокомплектній 
(однокомплектній) школі. Адже максимальна кількість годин хімії в таких 
школах ІІІ ступеня – 7-8 на тиждень, фізики – 10-12, біології – 11-12. 

З метою дослідження проблеми вдосконалення навчально-виховного 
процесу в малокомплектній школі в Черкаському державному університеті 
працює творча група на держбюджетних засадах з проблеми “Наукові основи 
забезпечення навчально-виховної діяльності сільської малокомплектної 
школи в V-IX класах”. Дослідження проводяться на виконання Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільської школи” з 2000 року 
кафедрою педагогіки вищої та загальноосвітньої школи. До складу творчої 
групи входить 22 особи. З них сім викладачів університету, 15 педагогів 
інших закладів освіти області. Науковці НДІ педагогіки АПН України, 
студенти ЧДУ працюють на громадських засадах. 

Дослідження, проведені протягом 2000-2002 років проблемною групою, 
виявили певні тенденції в системі роботи малокомплектних шкіл. Серед 
основних причин, які гальмують їх ефективну роботу, 25 відсотків 
респондентів-директорів назвали незадовільну навчально-матеріальну базу, 
13 відсотків – “залишковий” принцип фінансування, 20 відсотків – 
відсутність у молоді потреби в знаннях, 11 відсотків – неувагу з боку органів 
влади, 62 відсотки – низьку заробітну плату працівників освіти, тобто ті 



причини, які в сучасних умовах непідвладні школі і викликані зовнішніми 
обставинами. Але експертний аналіз, проведений у цих школах (близько 300 
респондентів) серед педагогічних працівників, свідчить, що на аналогічне 
запитання більшість опитаних (до 90 відсотків) відповіли: “некомпетентність 
органів управління системою освіти”. Ця обставина викликає потребу 
приділити більше уваги формуванню, навчанню, підготовці і ретельному 
відбору директорського корпусу цих шкіл, організаційно-методичному 
забезпеченню їх діяльності. 

За пропозицією творчої групи згідно з розпорядженням голови 
облдержадміністрації з 1 вересня 2001 року відкрито 2 заклади нового типу 
для обдарованих дітей сільської місцевості: при Тальнівському будівельно-
економічному коледжі – ліцей, в якому поглиблено вивчається фізика, 
математика, основи інформатики, та гімназія гуманітарно-мистецького 
профілю у с. Шевченкове Звенигородського району, які ввійшли до 
навчально-науково-виробничого комплексу (ННВК) університету 
“Перспектива”. 

Творчою групою координувалася співпраця вищих навчальних закладів 
області ІІІ-IV рівня акредитації із закладами освіти сільської місцевості, 
зокрема Смілянського та Звенигородського районів, Тернівською, 
Шевченківською, Стецівською школами. Організована робота науково-
методичних експериментальних майданчиків з проблем інтеграційного 
викладання навчальних дисциплін, забезпечення наступності навчання в 
ланках школа – ВНЗ – післядипломна освіта (спільний наказ Черкаського 
обласного управління освіти і науки та Черкаського державного університету 
№ 266 від 23.11.2000 року), проведено цикл семінарів для вчителів та 
керівників сільських малокомплектних шкіл. 

Дослідження, проведені членами творчої групи, показали, що школи 
сільської місцевості в основному забезпечені педагогічними кадрами, з яких 
82,5 відсотка мають вищу освіту, в т.ч. вчителі 1-4 класів – 72,5%, а вчителі 
5-11 класів – 96,6%, але серед учителів малокомплектних шкіл великий 
відсоток спеціалістів, які мають низькі кваліфікаційні рівні. 26,1% вчителів 
викладають по два і більше навчальних предмети. Є вчителі, які викладають 
по 5 навчальних предметів (0,1%). Ця тенденція буде посилюватися у зв’язку 
із зменшенням наповнюваності навчальних закладів учнями, яка зараз 
становить приблизно третину від проектної потужності шкіл, та зменшенням 
наповнюваності 5-9 класів (в середньому по районах області від 7 до 14 
учнів). 

У Черкаському університеті з метою адресно-цільової підготовки 
потенційних керівників сільських шкіл створена група з кращих студентів-
магістрантів 5-6 курсів, які проходять цільову підготовку з питань 
керівництва закладами освіти. З студентами цієї групи проводять заняття 
академік Зязюн І.А., професори Буринська Н.М., Кузьмінський А.І., 
Омеляненко В.Л., Прокопенко Л.І., доценти Касярум Н.В., Голуб С.В., 
начальник обласного управління освіти і науки, доцент, к.п.н. ДесятовТ.М., 
заступник начальника УОН Богославець Г.І. Збільшено до 3% кількість 



студентів – майбутніх учителів шкіл на селі, які здобувають додаткову 
спеціалізацію в університеті.  

Майже 400 вчителів сільських шкіл охоплені заочним навчанням. 
Творчою групою на основі аналітичних матеріалів дослідження розроблено 
пропозиції стосовно переліку додаткових спеціальностей та спеціалізацій при 
перепідготовці та підготовці вчителів. У 2002 році до університету вступило 
610 представників сільської молоді. Будуть одержувати другу педагогічну 
спеціальність понад 100 та другу спеціалізацію понад 200 студентів 4-5 
курсів. 

Педагогічна наука стоїть перед необхідністю розробки такого 
багатогранного поняття, як соціальний досвід школяра. Сьогоднішня 
об’єктивна реальність, яка характеризується ринковими перетвореннями в 
Україні, докорінно змінила стиль і сенс життєдіяльності особистості й 
суспільства в цілому, звичні цінності, стосунки між людьми, характер і 
порядок організації всіх сфер суспільного виробництва. Трансформаційні 
процеси відбуваються одночасно в усіх системах соціокультурного 
середовища. Не є винятком і сфера освіти, зокрема вищої, яка знаходиться в 
стані модернізації. Потреба у професіоналізмі, знаннях, умінні 
перебудовуватися та постійно вдосконалюватися в обраній справі – на вістрі 
сучасності. Сьогодні потрібно вчитися співіснувати в суспільстві, беручи 
участь у всіх видах людської діяльності; діяти таким чином, щоб 
продукувати необхідні зміни у середовищі свого існування; вчитися жити 
краще. 

Дослідження творчої групи показують, що специфіка малокомплектної 
школи вимагає особливої уваги до організації позакласної та позашкільної 
роботи. Це в першу чергу різноманітні форми занять: предметні гуртки, 
олімпіади, конкурси, читацькі конференції, спортивно-масові змагання, 
виставки творчих робіт, краєзнавчі та наукові товариства, клуби за 
інтересами “Ерудит”, “Фермер”, “Глобус” тощо. 

Звідси виникають нові завдання університету – підготувати майбутніх 
педагогів до організації позакласної роботи, а тому з цього навчального року 
для студентів, які готуються стати вчителями, введено спецкурс “Методика 
позакласної та позашкільної роботи” та педагогічна практика в позашкільних 
закладах, у сільських школах на посадах класних керівників. 

Вищі навчальні заклади педагогічного профілю, педагогічна наука 
повинні враховувати, що збереження і розвиток школи на селі є важливою 
соціальною і політичною справою. Економічна, соціологічна та педагогічна 
наука має довести соціально-економічну доцільність школи, зокрема 
малокомплектної, на селі; розробити систему підготовки педагога для школи 
на селі (не сільської школи, а саме школи на селі), який би володів 
працезберігаючими методиками навчання, який би готував певний стандарт 
випускника школи не гірше, ніж у міських гімназіях і ліцеях. 

Є різні думки щодо навчання сільських дітей: створення шкіл-інтернатів 
у містах та районних центрах; підвіз дітей з віддалених сіл і хуторів до 
базової школи та відвезення їх додому після занять, але ж непросто 6-ти 



річну дитину піднімати о 5-й ранку, щоб везти 10-20 км до ближчої школи та 
після 5-ти – 6-ти уроків везти у зворотньому напрямку. Знову ж таки бензин, 
оплата водія, інші матеріальні витрати та психологічно-педагогічні, 
валеологічні втрати; створення навчально-виховних комплексів для дітей 10-
15 навколишніх сіл з контингентом 400-500 учнів та з інфраструктурою для 
педагогічно-обслуговуючого персоналу. Проблем багато, проте ті, хто 
виступає за закриття малокомплектних шкіл, а це значить шкіл на селі, 
мислять, виходячи з сьогоднішніх економічних труднощів, і не враховують, 
що саме школа рятує село, а відтак і Україну. 

Важливою і актуальною у діяльності університету є допомога 
випускникам у працевлаштуванні. Проблема пошуку роботи непроста. 
Слабкість державної системи розподілу в умовах економічної нестабільності 
призвела до зміни перспектив зайнятості випускників. Скорочення кількості 
робочих місць, брак життєвого досвіду, а також недостатня обізнаність з 
вимогами сучасного ринку праці до фахівців не дають змоги доцільно 
працевлаштуватися випускникам. Добре це усвідомлюючи, треба, нарівні з 
ґрунтовними знаннями за фахом, докладати зусиль, щоб успішно 
працевлаштувати випускників, певний час спостерігати за станом справ у 
кожного з них, допомагати в перших кроках. 

Незважаючи на те, що заклад уже понад 6 років як змінив статус 
педагогічного інституту на університетський, переважна більшість 
випускників обирає свій шлях саме на освітянській ниві і чимало працює у 
сільських школах. Так, у 2000 р. університет закінчило 670 випускників. З 
них 193 особи, або 35,7% отримали направлення в сільські школи. У 2001р. із 
632 випускників 186 або 42,3% працюють в сільських школах. У 2002р. з 566 
випускників у сільські школи направлено 219 осіб, або 56,2%. 

У переважній більшості районів Черкаської області керівні посади у 
сфері освіти обіймають випускники університету. Так, у Чорнобаївському 
районі працюють директорами шкіл 19 випускників, заступниками 
директорів 31 випускник; у Жашківському районі – начальник райвідділу 
освіти і 34 директори шкіл, а також 3 спеціалісти відділу освіти; у 
Тальнівському районі – завідувач районним відділом освіти, 8 директорів 
шкіл, 14 заступників директорів; у Городищенському районі – 13 директорів 
шкіл і 23 заступники директорів. 

У нинішніх умовах було б доцільно започаткувати (за державної 
підтримки) підготовку керівника, вчителя малокомплектної школи на селі; 
збільшити платню вчителю такої школи (без врахування 18-годинного 
предметного навантаження), збільшити пільги працівникам 
малокомплектних шкіл (літні безоплатні поїздки, безкоштовне житло, 
комунальні послуги, першочергове безплатне забезпечення літературою, 
комп’ютерами, засобами масової комунікації, методичне забезпечення тощо). 

Доцільним було б також створення на базі вищих навчальних закладів 
Черкаської області постійно діючої науково-досвідної лабораторії, завданням 
якої було б наукове вирішення вищеозначених проблем. Для цього є всі 
умови: наявність класичного та педагогічного університетів, двох 



педучилищ, творчої групи науковців, які працюють над вирішенням 
проблеми школи на селі, та велика практична база. 

Одним словом, треба робити все можливе, аби дати сільським дітям 
сучасний рівень знань, наповнити їхні душі теплом людинолюбної мудрості, 
щоб проросли вони добром і талантами. 

 
 


