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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Серед основних напрямів розвитку освіти в Україні є підвищення якості 
знань учнів сільських шкіл, які становлять більшість від загальної кількості 
шкіл. Варто пам’ятати, що кожна дитина – це повноправний маленький 
громадянин нашої держави, який повинен мати реальні рівні права на 
здобуття повноцінної освіти. 

Зміна орієнтирів у системі освіти на розвиток дитини як особистості 
формування інтелектуального потенціалу та забезпечення її постійного 
самовдосконалення вимагає змін і в системі підготовки сучасних 
педагогічних кадрів. Насамперед вона повинна бути зорієнтована на 
підвищення професійного рівня майбутніх учителів; оволодіння адекватними 
методиками визначення рівня розвитку дитини; новими технологіями 
навчання, які спрямовані на особистісний розвиток кожного учня відповідно 
до його здібностей; формування вмінь здійснювати диференціацію та 
індивідуалізацію навчання й виховання дітей; уміння працювати з 
обдарованими дітьми; забезпечення готовності до роботи у навчально-
виховних закладах нових типів. 

Хоча не раз можна почути думки про те, що організація навчально-
виховного процесу в сільській школі не повинна відрізнятися від його 
організації в міській школі і не може бути особливостей у підготовці фахівців 
до роботи з сільськими школярами, проте ми не можемо забувати, що поріг 
сільської школи переступає зовсім інший контингент дітей. Це діти, батьки 
яких, в переважній більшості своїй, самі під час навчання в школі мали 
низький рівень знань майже з усіх навчальних предметів,  умови 
сільськогосподарської праці яким не дають змоги приділяти достатню увагу 
вихованню та розвтку своїх дітей, які живуть замкненим сільським життям з 
недостатньою соціально-культурною інфраструктурою. 

Через малу наповнюваність класів потрібні інші підходи до побудови 
навчально-виховного процесу, до вирішення педагогічних проблем: 
індивідуальний підхід, інтегрований зміст, діалог з конкретним учнем. 
Учитель сільської школи повинен уміти здійснювати внутрікласну 
диференціацію навчання. “Учителеві, який працює в класі з 5-10 учнями, 
необхідні інші методики, інші підходи до організації діяльності – особлива 
майстерність, специфіка спілкування в малих групах, використання матодів 
індивідуалізації і диференціації навчання”[1]. 

Щоб здійснити прорив до якісно нової освіти на селі, вищим 
педагогічним закладам України необхідно вносити корективи у начальні 
плани. Так на педагогічному факультеті Уманського педуніверситету введено 
такі спецкурси: 

- теорія і практика диференційованого навчання молодших школярів; 
- організація навчання в малокомплектній школі; 



- особливості інтегрованого навчання молодших школяів. 
У процесі вивчення першого спецкурсу основна увага приділяється 

організації внутрікласної диференціації навчання молодших школярів. Адже 
в сільській школі немає можливостей для створення спеціалізованих класів, 
класів прискореного навчання, в яких легше вчителю враховувати в процесі 
навчання індивідуальні особливості школярів.  

До того ж,  відсутність дитячих садків у сільській місцевості або  
недостатнє матеріальне забезпечення багатьох сімей, що проживають на 
території, де є дитячий дошкільний заклад, обмежують можливість дітей і до 
спілкуватися з ровесниками. Пощастить тій дитині, у якої по сусідству є 
товариш, з яким вона грається. 

Адже важливим аспектом готовності дітей до навчання в школі є їх 
уміння спілкуватися з дорослими та однолітками. Це основний засіб 
інформативного й емоційного впливу на дітей, а також важливий засіб 
обміну інтелектуальними та моральними цінностями. В міжособистісному 
спілкуванні відбувається найбільш природний і невимушений розвиток 
взаємостосунків, їх вияв і реалізація. Спілкування з ровесниками 
нестандартне, вільне, ініціативне. У процесі висловлення учень (дошкільник) 
вчиться формулювати речення, які виражають його думку, дитина не 
соромиться однолітків у разі неправильного висловлення. Спілкування з 
ровесниками багатше та різноманітніше, ніж з дорослими, бо включає 
управління діями партнера, їх контроль, показ своїх зразків, порівняння з 
собою тощо. 

В процесі спілкування з однолітками дитина вчиться самовиражатися, 
вступати в різноманітні стосунки. Тому одним із завдань учителя початкових 
класів є створення таких соціально-психологічних умов та вибір форм 
організації навчальної діяльності учнів на уроці, які б забезпечили 
розв’язання вказаних проблем і оптимізували процес соціалізації особистості 
молодшого школяра під час навчання та спілкування. 

Студенти опановуть технології навчання і виховання учнів початкових 
класів з максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов для 
саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і 
життєвих цілей. Цього якраз і вимагає особистісно-орієнтована система 
побудови навчально-виховного процесу, яка грунтується на діагностичній 
основі, яка є підґрунтям педагогічної дії в інтересах вихованця, а не засобом 
контролю чи комплектування класів за зручними для вчителів показниками. 
Особистісно-орієнтована система навчання об’єктивно змінює позицію учнів 
і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а особистісне спілкування, 
зумовлює потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, 
моделювання життєвих ситуацій, стимулює розвиток критичного мислення. 

Всі ці обставини потребують необхідності використання на уроці поряд 
з фронтальною формою організації навчальної діяльності школярів й інших 
форм: фронтально-групової, групової, парної, диференційовано-групової, 
індивідуалізованої, індивідуалізовано-групової. З чим і знайомляться 
студенти під час навчання у вузі. 



Особливої уваги потребує і питання підвищення рівня підготовки 
майбутніх учителів до роботи сучасній сільській малокомплектній школі. 
Розв’язанню цієї проблеми певною мірою сприятиме відновлений спецкурс 
для студентів випускних курсів  педагогічного факультету “Організація 
навчання у малокомплектній школі”, який знайомить майбутніх учителів з 
особливостями форм та методів навчання і виховання дітей у сільських 
малокомплектних школах, характерними особливостями фахових методик, 
методикою проведення однотемних та інтегрованих занять у класах-
комплектах; організацією самостійної, групової чи парної роботи учнів; 
застосуванням різних способів диференційованого навчання; оволодінням 
необхідними вміннями і навичками у галузі педагогічної техніки вчителя 
малокомплектної школи; допомагає зорієнтувати педагогічне спілкування не 
на фронтальний, а на індивідуальний тип взаємодії учителя і школяра. 
Доцільно було б і під час вивчення предметів психолого-педагогічного циклу 
та фахових методик звертати більше уваги на особливості навчання дітей у 
малокомплектній школі. 

Традиційна система навчання має справу з певною кількістю 
навчальних дисциплін, які по змісту погано узгоджуються між собою; її 
організаційний принцип функціонування навчальних предметів, їх слабкий 
зв’язок між собою породжують серйозні труднощі у формуванні в учнів 
цілісної картини світу, перешкоджають органічному сприйманню культури. 
Предметна відокремленість стає одною з причин фрагментарності світогляду 
молодшого школяра, в той час як у сучасному світі переважають тенденції до 
інтеграції. Тому на порядку денному є розробка концепції запровадження 
інтегрованого навчання з дотриманням принципу вікової доцільності змісту 
навчального матеріалу. Він обумовлює і форму його організації, і рівень 
вивчення залежно від можливостей сприймання і засвоєння, детерміновані 
віковими особливостями школярів. 

Отже, необхідний перехід від традиційного навчання до сучасної 
концепції освітнього процесу поставили вимогу введення на педагогічному 
факультеті спецкурсу, в процесі якого майбутні вчителі опановують 
технології інтегрованого навчання молодших школярів. 

Щоб закріпити прорив до нової гуманістичної, істинно національної 
школи, державі, суспільству треба плекати особистість учителя. Слідом за 
К.Д.Ушинським чимало знаменитих педагогів повторювали думку: 
“Особистість може виховати лише особистість”. Отже, найважливіші 
цінності освіти: не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку задатків, 
таланту і всього того, чим наділила її природа, соціального захисту, 
збереження індивідуальності. Тому особистісно-орієнтована підготовка в 
шкільній і педагогічній освіті взаємозв’язані. Гуманістичні цінності шкільної 
освіти зумовили зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на 
особистісно-орієнтовану. Найголовніші ознаки особистісно орієнтованого 
навчання - багатоваріантність методик і технологій, уміння організувати 
навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження всіма засобами 
цінності емоційного благополуччя і позитивного ставлення до світу. 



Для реалізації особистісно орієнтованого навчання вчитель має 
володіти різними варіантами побудови навчального процесу, знати не один 
універсальний, а кілька шляхів, придатних для досягнення мети. 

Загальний висновок: у формуванні особистості майбутнього вчителя 
початкових класів необхідно згармонізувати загальнокультурні, психолого-
педагогічні і методичні знання, уміння, способи діяльності, посилити їх 
професійну спрямованість, забезпечити фундаментальність базової 
підготовки через запровадження державних стандартів, зміну об’єктів 
моніторинга, створення умов для персоніфікованої педагогічної освіти. 
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