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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ  
ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

Виконання Державної національної програми “Освіта України ХХІ 
століття” вимагає створення в закладах освіти такої навчально-виховної 
системи, яка сприяла б максимальному розкриттю і реалізації 
індивідуальності дитини, закладених в ній природою здібностей, нахилів і 
талантів, підготовки до свідомого вибору свого місця в житті, формування 
національної самосвідомості, удосконалення власної душі. 

Відхід від сформованих протягом багатьох десятиліть ідеалів, що 
визначали всю виховну роботу в школі, ставить перед вихователями нелегке 
завдання: як виховувати учнів, що брати за основу, які цінності мають 
засвоїти вони у майбутньому. Від розв’язання цього завдання залежить 
майбутнє суспільства і кожної особистості. 

Нова освіта спрямовує увагу на особистість, що здатна критично 
мислити, спроможна опрацювати різноманітну інформацію, прагне змінити 
на краще власне життя і життя своєї держави. Особистісно-орієнтована 
модель навчання і виховання потребує кардинально іншого трактування 
мети, змісту, форм та методів і розглядає цей процес як залучення дитини до 
світу людських цінностей через формування в неї базису особистісної 
культури. 

Вимоги щодо врахування індивідуальних особливостей учнів, вивчення 
їх інтересів та нахилів знайшли своє відображення в педагогічній теорії під 
назвою принципу індивідуального підходу. На зміну йому в сучасній 
дидактиці введено поняття принципу індивідуалізації навчальної діяльності, 
орієнтованої на особистість, яка формується, і цілісну навчальну діяльність з 
усіма її компонентами (Кірсанов А.А.). Слід зауважити, що дослідження цієї 
проблеми обмежувалися в основному індивідуалізацією навчальної роботи у 
класі і фактично переходили у дослідження диференціації на всіх етапах 
навчального процесу. При цьому не порівнювалися умови організації 
індивідуального навчання в сільській і міській школах. 

Щоб успішно реалізувати цілі особистісно орієнтованого навчання і 
виховання учнів необхідна особлива організація навчально-виховного 
процесу в усіх ланках сільської школи, яка б поєднувала як колективну, так і 
індивідуальну роботу школярів. 

Практична організація виховного процесу має враховувати специфіку 
сільського життя та побуту, особливості сучасного виробництва, соціальне, 
природне та предметне середовище. Характерною особливістю організації 
життєдіяльності учнів є постійне, систематичне залучення їх до трудової 
діяльності. Стан сім’ї, оточуюча побутова атмосфера, організація життя 
безпосередньо впливають на навчання і моральність дитини. Велика 
зайнятість учнів та батьків домашнім господарством, відсутність 



позашкільних закладів, центрів культури на селі вимагають гнучкої 
організації навчально-виховного процесу. 

В основу дослідження організації виховної роботи в умовах 
індивідуального навчання сільських школярів покладено концепцію 
взаємного зв’язку розвитку особистості і діяльності, тобто діяльнісному 
підході з орієнтацією на особистісний розвиток учня та шляхи реалізації 
поставленої мети, зокрема оптимальне співвідношення індивідуальної та 
колективної форм роботи учнів.  

У змісті виховання сучасної школи пріоритетними проголошуються ідеї 
свободи, доброти, національної та особистої гідності, формування 
працелюбності, взаємодопомоги і самодисципліни, заощадливості, потреби 
здобувати знання і уміння в різних видах праці. 

Мета виховання, сформульована в нашому суспільстві – формування 
гармонійно розвиненої і суспільно активної особистості з науковим 
світоглядом, з високим моральним потенціалом, що бажає і вміє працювати, 
духовно багатої і фізично досконалої. 

Реалізація поставленої мети відбувається у руслі цілісного підходу до 
організації навчально-виховного процесу. Не варто абсолютизувати значення 
як окремого напряму виховання, так і розвиток окремих якостей особистості; 
необхідно зрозуміти учня як індивідуальність, у якої склалася певна 
структура потреб, з-поміж яких одні домінують, інші залишаються 
незадоволеними. 

Нові підходи у вихованні – це формування моральних якостей 
підвищеного рівня духовності та культури учня, індивідуалізація освіти. За 
народними поглядами кожний учень може і повинен бути у чомусь першим: 
один – у навчанні, інший – у трудовій діяльності, чи у мистецтві або спорті. 
А тому при організації виховної роботи в основу повинен бути покладений 
такий підхід, що передбачає надання кожній дитині можливість реалізувати 
себе, виявити свій талант, що в свою чергу надихає школяра на подолання 
труднощів, дає можливість відчути себе рівним серед рівних і водночас 
першим серед інших в певній галузі діяльності, а звідси з’являється радість у 
навчанні, розвивається особиста гідність дитини. 

Як відомо, провідними умовами виховання і розвитку особистості є 
діяльність і спілкування. Саме в умовах колективної взаємодії засвоюються 
норми соціального співжиття, набуваються навички спілкування. Зазначимо, 
що активність дитини залежить головним чином від її мотивації. Тому 
необхідно спиратися на потреби і мотиви дитини, визначати, що для неї є 
головним на даний момент, вивчати індивідуальні особливості учнів, їх 
інтереси, здібності і потреби. Педагогу слід допомогти дитині 
пристосуватися в різноманітних ситуаціях, розвивати в учнів уміння і 
навички спілкування, сприяти тому, щоб зміст і форми колективної творчої 
діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти 
себе, самовизначитися. 

Оскільки дитина постійно включається в ті чи інші форми суспільної 
практики, то при відсутності її спеціальної організації, виховний вплив на 



дитину справляють наявні форми, які склалися традиційно, і результат дій 
яких може виявитися в протиріччі з цілями виховання. Особистість 
розвивається через її активні суспільні дії, свідомо перетворюючи і оточуюче 
середовище, і саму себе в процесі цілеспрямованої діяльності. 

Встановлено, що ціннісно-орієнтована внутрішня позиція дитини 
виникає в результаті організації суспільної практики, в яку вона включається. 
Цілеспрямований розвиток особистості передбачає її проектування, але не на 
основі загального для всіх учнів зразка, а згідно з індивідуальним для кожної 
людини проектом, який враховує її конкретні фізіологічні і психологічні 
особливості. Включення дитини в організовану діяльність, в процесі якої 
розгортаються різноманітні стосунки, закріплює форми суспільної поведінки, 
розвиває потребу діяти згідно з моральними зразками, які виступають в 
якості мотивів, що збуджують діяльність і регулюють взаємостосунки дітей. 

Отже, виховну роботу в умовах індивідуального навчання сільських 
школярів слід проводити за такими напрямками: індивідуальна робота з 
учнями, яка включає систему засвоєння школярами комплексу соціальним 
ролей; робота з дитячим колективом або групою учнів, що включає систему 
спільних творчих справ, коли учень оптимально включається в процес 
спільної діяльності з метою удосконалення навичок взаємодії, адже 
недоліком малої наповненості класів є обмежений світ спілкування, 
самоізоляція особистості; робота з батьками, адже в умовах сільської 
місцевості збереглися традиції української родинно-побутової культури, 
панує шанобливе ставлення до батьків. 

Організація виховної роботи по класах, де навчається декілька учнів, 
стає неефективною. В таких умовах доцільне створення різновікових 
об’єднань. Безпосередньо вчитель організує індивідуальну роботу з учнями, а 
творча робота, проведення спільних справ здійснюється в різновікових 
об’єднаннях під керівництвом старших школярів. 

Ефективність організації виховної роботи в умовах індивідуального 
навчання сільських школярів забезпечується за таких умов: 

– організація педагогічного процесу на принципах співробітництва і 
співтворчості; 

– використання активних форм і методів виховання, які передбачають 
різні види самодіяльності, самореалізації, самовдосконалення і відрізняються 
високим потенціалом виховного впливу на інтелектуальному, емоційному та 
діяльнісно-практичному рівнях. 

В процесі організації виховної роботи необхідно враховувати 
педагогічні традиції області, виховувати учнів на прикладі історичної 
дійсності односельчан, спиратися на краєзнавчий матеріал і культурне 
багатство краю. Регіональний підхід передбачає ряд особливостей виховної 
роботи зі школярами, а саме: 

– за змістом - органічне включення місцевих матеріалів в навчально-
виховний процес на двох рівнях: як пізнання історії і культури регіону і як 
свідома активна участь школярів в його перетворенні; 



– за технологією – допомога школярам в усвідомленні, відчутті ними 
своєї належності до регіону, яка починається з особистої участі учнів в його 
життєдіяльності, самостійного пошуку і реалізації самими учнями шляхів і 
засобів такої участі; 

– за педагогічним стилем – використання в педагогічній діяльності 
кращого досвіду педагогів регіону, участь в його розвитку, застосування 
традиційних для даного регіону педагогічних засобів, враховуючи народну 
педагогіку. 

Такий підхід дає учням додаткову можливість більш глибокого 
вивчення історичної спадщини, звичаїв, побуту свого народу. Упродовж 
навчального року учні активно працюють над вивченням історичного 
минулого своєї місцевості, вивчають звичаї тв побут людей, які в ній 
проживають. 

Реалізація регіонального компоненту в діяльності педагога передбачає 
різні спрямування в його роботі, такі, як:  

– забезпечення особистісного зростання учнів (діагностично-
корекційна робота);  

– розвиток і поглиблення взаємних стосунків з ровесниками і 
дорослими через організацію колективної діяльності (неформальні підліткові 
об’єднання, наявність клубів, гуртків за інтересами, спортивних секцій ); 

– створення сприятливого психологічного клімату в колективі 
(психологічні консультації); 

– взаємодія з родиною з метою посилення її ролі в становленні і 
розвитку особистості (статистичні дані про сім’ю, повну і неповну, сімейні 
конфлікти, стосунки з дітьми). 

Соціальний захист дитини – це в першу чергу комплекс психолого-
педагогічних заходів, що забезпечують оптимальний соціальний розвиток 
дитини, її індивідуальності, адаптацію до існуючих соціально-економічних 
умов. З цією метою вчителю необхідно розвивати стосунки учнів зі своїми 
ровесниками, чи молодшими або старшими школярами в організації 
колективу, розвитку самоврядування. Необхідна підтримка позитивної 
ініціативи учнів, зв’язаної з удосконаленням життя регіону, 
мікросередовища, школи і власне учнів, тобто слід спиратися не на 
організацію учнів педагогом, а на допомогу їм в самоорганізації. Вчитель 
організує різноманітну діяльність учнів: пізнавальну, трудову, естетичну, 
вільне спілкування учнів. Основним інструментом, через які вчитель 
організує діяльність учнів є завдання, які він ставить перед дитиною. Для їх 
ефективності необхідно, щоб вони були внутрішньо прийняті дитиною. 

В колективі учнів вчитель стимулює виявлення лідерства, розвиває 
стосунки відповідальності, взаємної допомоги, спільної творчості. Особливе 
значення для згуртування колективу має організація колективної творчої 
діяльності, використання різноманітних методик її організації як в 
навчальній, так і позаурочній роботі .Для виявлення результативності 
проведеної діяльності необхідно проводити діагностичну роботу. Вона 
передбачає постійне виявлення вчителем необхідного рівня і змін у 



вихованості учнів, і спрямована на обстеження особистості дитини, її аналіз, 
на пошук причин неефективності отриманих результатів і характеристику 
особистісних якостей. Таким чином, діагностика із інструменту дослідження 
і вивчення дитини перетворюється в інструмент розвитку індивідуальності. В 
оцінці діяльності педагога необхідно орієнтуватися не на кількість 
проведених заходів, а на реальний результат, який відображається в змінах, 
що відбуваються як з кожною особистістю, так і з колективом в цілому. 

Спільна діяльність учнів, батьків і педагогів може бути успішною, якщо 
вони налаштовані на спільну роботу, усвідомлюють її цілі і знаходять в ній 
особистісний зміст. Взаємодія педагога з родиною передбачає розробку 
єдиних вимог до дитини, визначення виховних завдань і організація спільної 
діяльності педагогів і батьків з реалізації цих завдань, що передбачає 
вивчення дитини в сім’ї і школі за допомогою спеціальних методик і 
складання програм її розвитку. В основі такої взаємодії лежать принципи 
взаємного довір’я і поваги, підтримки і допомоги, терпіння у ставленні один 
до одного. Це допоможе педагогам і батькам об’єднати свої зусилля у 
створенні умов для розвитку у дитини тих якостей, які необхідні для її 
самовизначення і самореалізації, для подолання труднощів і самореабілітації 
у випадку невдачі. З цією метою передбачається систематичне вивчення 
сім’ї, особливостей і умов сімейного виховання дитини. 

Характер взаємодії педагогів з сім’єю залежить від позиції батьків, які 
по різному ставляться до школи, виховують дитину в сім’ї і бачать свою роль 
в процесі виховної роботи в школі, мають різний інтелектуальний рівень. 
Саме тому слід диференційовано будувати роботу з родиною; не нав’язувати 
всім однакові форми взаємодії, а орієнтуватися на потреби батьків, 
особливості сім’ї, поступово залучати їх до спільних справ школи (основу 
складають групові та індивідуальні форми роботи з родиною). 

Оскільки сім’я у всі часи була і лишається основою фундаменту 
виховання, то одна з найважливіших задач педагогів полягає в сприянні 
єднання сім’ї, встановленню взаєморозуміння батьків і дітей, створенні 
комфортних умов для дитини в сім’ї, удосконаленні навичок їх спільної 
діяльності і спілкування. З цією метою доцільно проводити “Свято сім’ї”, 
конкурс “Сім’я року”, змагання за участю батьків і дітей, влаштовувати 
виставки сімейних творчих робіт, проводити спільні творчі зустрічі, на яких 
батьки і діти виявляють сімейні захоплення, традиції, розповідають про 
родослів’я сім’ї. 

Без любові та підтримки батьків дитина не зможе долати життєві 
перешкоди. Сім’я дає дитині відчуття затишку, безпеки, яких вона так 
потребує. Дітям важливо відчувати, що їх люблять такими, якими вони є. Для 
них важливо не відчувати примусу грати якусь роль, щоб сподобатись 
іншим. Тоді вони вільні бути самі собою, не підлаштовуватися під 
очікування дорослих; можливість виявити себе і у такий спосіб відкривати 
свої здібності, нахили. Важливо зберегти внутрішню цілісність, здатність 
любити, розуміти інших, відчувати спільну відповідальність один за одного. 



Саме батьки допомагають дитині виробити внутрішню свободу бути 
собою і емоційно не залежати від того, як сприймають оточуючі. 

Батьки впливають на становлення характеру дитини тим, як ставляться 
до неї, як її розуміють, які цінності допомагають їй засвоїти, якими 
потребами живуть самі. За допомогою батьків можливо подолати соціальну 
ситуацію,  коли діти відчуджені від місця де живуть,  від справ рідних,  від 
традицій родини. Реальність така, що лише мешканці села після закінчення 
вузу можуть повернутися до свого регіону. Проте занепад 
сільськогосподарського виробництва, складність і невлаштованість 
сільського життя, перевтома від фізичної праці викликають у школярів 
бажання змінити спосіб життя. 

В сучасних умовах значних труднощів зазнає родина, і не лише 
матеріальних, а й морально-психологічних. Оскільки місто має кращі 
можливості для забезпечення умов навчання і проживання людини, більшість 
батьків, за результатами соціологічних досліджень, хотіли, щоб їхні дорослі 
діти були забезпечені роботою і житлом у великих містах. 

Отже, виховна система сільських шкіл має прищеплювати любов до 
землі, повагу до людей праці. Дитина усвідомлює цілі свого життя, пізнає і 
оцінює власні можливості. Форми залучення школярів до суспільного життя 
різноманітні, але найбільш суттєве значення мають ті з них, які забезпечують 
тісний зв’язок життєдіяльності учнів з усією системою стосунків в селі, 
сприяють знаходженню кожним із них свого місця в цих стосунках. 

Останнім часом відзначається зниження творчої активності учнів і 
зростання самоствердження їх через негативні вчинки. Це пов’язане з тим, 
що більшість учнів не має можливості повністю виявити свій творчий 
потенціал у школі. В умовах спільних справ розвиваються творчі здібності 
учнів. 

Як відомо, ефективне становлення творчої особистості неможливе без 
задіяння її особистісних зусиль і резервів. Процеси особистісного 
становлення опиняються у стані нерегульованого розвитку. Вихованість 
передбачає не лише знання норм поведінки, а неможливість порушення 
норм, які стали внутрішнім регулятором дій і вчинків. 

При вихованні творчої особистості необхідна активна співпраця 
вчителів, учнів та їх батьків, підвищення рівня розвитку комунікативних 
здібностей учнів, їх активності та відповідальності. За допомогою 
психологічних тестів проводиться діагностика учнів на визначення 
домінуючих особистісних інтересів, здібностей, ціннісних орієнтацій. 

Соціально-комунікативна діяльність задовольняє органічну потребу в 
спілкуванні і взаємодії з іншими людьми. Вона передбачає включення учнів у 
процес взаємодії з оточуючими людьми, де вони задовольняють потребу у 
спілкуванні. В просторі соціальних і психологічних контактів 
індивідуальність набуває досвіду виконання різних соціальних ролей, зміна 
яких породжує потребу у самопізнанні і самоаналізі, що посилює інтерес до 
колективних взаємин. Саме в умовах колективної взаємодії засвоюються 



норми соціального і спільного співжиття, набувається культура спілкування, 
розвивається контактність, почуття обов’язку і відповідальності. 

В духовній області особистість спрямовується на розвиток моральної 
позиції у взаємних стосунках з іншими, визначення свого ставлення до 
релігії, виявлення внутрішнього потенціалу в гуманних стосунках, 
визначення власних можливостей у творчій діяльності. Основним 
регулятором цих стосунків виявляється моральність дитини, ті моральні 
норми, які визначають її поведінку в різних соціальних ситуаціях. Найбільш 
поширена схема самопізнання свого “Я” включає три компоненти: 
пізнавальний (знання себе), емоційний (оцінка себе), діяльнісний (ставлення 
до себе).Славетний філософ Салон, один із семи грецьких мудреців, вчив: 
“Пізнай самого себе. Спитай себе: “Хто ти? Звідки і куди ідеш?”. Отже, 
необхідно спрямувати зусилля дитини на пізнання самої себе, своїх 
можливостей, раціональне використання власних сил, застосування 
внутрішніх резервів. 

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання 
комплексу ролей, необхідних для повноцінного і змістовного життя. Вони 
мають втілювати у собі багатогранність функцій людини (ролі громадянина, 
трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша). Необхідно 
забезпечити їх послідовність, зміну, сполучення для створення умов з вияву 
особистісної неповторності, самореалізації і самовизначення вихованців 
через вільний вибір змісту і способів діяльності. 

Орієнтування творчих педагогів на діалогічну взаємодію з учнями у 
виховному процесі значною мірою підвищує активність і самостійність 
школярів. Педагогіка виховання переростає з педагогіки вимог до педагогіки 
стосунків особистостей як рівноправних суб’єктів. 

Отже організація виховної роботи спрямована на духовне 
удосконалення особистості з урахуванням самоцінності кожної дитини. У 
межах такої системи учень здійснює індивідуальний шлях особистісного 
розвитку, переживає й осмислює цілісний досвід пізнання себе і оточуючого 
світу. 
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