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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  
МОЛОДШОГОШКОЛЯРА У РІЗНОВІКОВОМУ КОЛЕКТИВІ 

Процес формування особистості молодшого школяра здійснюється через 
усвідомлення загальнолюдських моральних цінностей, уміння визначати 
форми та способи своєї участі у ближньому соціальному оточенні, 
оволодіння певною системою знань і потребує визначення основних засад, 
особливостей, цілей, напрямів та змісту діяльності різновікового колективу. 

Подальше розширення доступу дітей та молоді до якісної освіти, як 
основи формування особистості, є однією із провідних ідей Національної 
доктрини розвитку освіти. 

Пріоритетними напрямами розвитку освіти в Україні є також розвиток 
загальної середньої освіти у сільській місцевості, підвищення якості освіти, 
оновлення її змісту і форм організації навчально-виховного процесу, 
створення для громадян рівних умов у здобутті освіти . 

Найскладнішим є доступ до якісної освіти у сільській місцевості, де 
функціонує понад 70 % від загальної кількості шкіл, 12 % учнів проживають 
за межею пішоходної доступності до школи. Майже у 48 відсотків сільських 
населених пунктів, де проживають діти шкільного віку, відсутні школи [2,6]. 

Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які 
ставить до кожної особистості швидко змінюване суспільство. Процес 
модернізації змісту та структури шкільної освіти передбачає зумовлені 
сучасними тенденціями суспільного розвитку істотні зміни. 

У структурі 12-річної загальноосвітньої школи суттєвих змін, 
переосмислення змісту діяльності потребує сільська початкова чотирирічна 
школа. 

Завдання початкової ланки освіти однакові для усіх типів шкіл. 
Початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її 
інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток. Пріоритетними у 
початкових класах є виховні, загальнонавчальні та розвивальні функції. 
Українська національна школа має бути єдиною за цілями, завданнями, 
стартовими можливостями дітей у розвитку. Реалізація цих завдань в умовах 
сільської початкової школи зумовлена особливостями її функціонування. На 
формування особистості школяра сільської початкової школи впливає багато 
чинників, зокрема, малочисельний склад учнів, віддаленість від базових 
шкіл, великих сіл, міст, відсутність, здебільшого, позашкільних установ, 
культурно-освітніх закладів, бібліотеки. 

Через малочисельний склад учнів сільська початкова школа є 
малокомплектною, в якій комплектів меньше ніж класів, а навчально-
виховний процес здійснюється у різновіковому колективі. 

В умовах діяльності колективу школярів різного віку якнайповніше має 
реалізуватись важлива порода В.О.Сухомлинського: “ ... людина, найкраще 



виховується тоді, коли вона виховує інших, турбується про іншу людину” [7, 
597]. Видатний педагог вбачав великі виховні можливості різновікового 
колективу. Спільна діяльність школярів різного віку сприяє налагодженню 
гуманних взаємовідносин у колективі: старші учні 4-го класу, стають 
помічниками вчителя, організаторами колективних творчих справ, а також 
прикладом для наслідування молодшими дітьми. Формування особистості 
школяра зорієнтоване на створення умов для відкриття унікального “Я” 
кожної дитини. 

Особистісно-орієнтований підхід у різних видах діяльності спрямований 
на допомогу вихованцю в усвідомленні себе особистістю, у виявленні 
самосвідомості, самовизначенні, самоутверрдженні, самореалізації кожної 
дитини. У процесі спілкування дітей різного віку забезпечується стимулююче 
співробітництво, спрямоване на вільний вибір дітьми способів поведінки у 
випадку морального вибору. Тому важливо, щоб процес формування 
особистості молодшого школяра здійснювався на позитивних прикладах, 
правилах, традиціях, щоб діти могли аналізувати, співставляти, робити 
висновки. Включення дитини у різновиди діяльності стає тим “місточком”, 
через який позитивні риси соціального макросередовище, атрансформуються 
у мікросередовище, а потім у індивідуальні якості школяра, які визначають 
рівень певного соціального досвіду, сформованості особистості. 

Ефективним у цьому плані є доцільний вибір домінуючих форм 
організації роботи з дітьми (колективної, групової, парної чи індивідуальної). 
Варіативність цих форм зумовлюється кількістю учнів у школі, відповідно її 
структурою, а також видами діяльності, індивідуальними особливостями 
дітей. 

Так, в однокомплектній школі переважає колективна форма організації 
навчально-виховного процесу. Діяльність такого колективу сприяє розвитку 
різноманітних зв’язків між дітьми різного віку, встановленню відносин 
взаємної допомоги, відповідальності, зацікавленості в успіхах, результатах 
колективних творчих справ. 

У дво- і трьохколекомплектних школах домінуючими можуть бути парні 
та групові форми організації діяльності дітей. Парні форми передбачають 
об’єднання дітей одного віку у спільних справах - більш активний та 
пасивний учень, або різного віку з урахуванням дружних симпатій, уміння 
проявляти турботу про молодших, місця проживання чи родинних зв’язків. 

Різновіковими групами, як правило, охоплюються учні 1 і 3 класів, або 
2-х і 4-х класів. Можливі також варіативні форми різновікових групувань. 

Використання різних форм організації діяльності школярів має 
здійснюватись на гуманістичних засадах, особистісно орієнтованих 
педагогічних технологіях, що передбачає діагностичну основу виховного 
процесу, зосередження на творчих потребах, інтересах учнів, співпраці 
вчителя та учня, створення ситуації вибору, відповідальності, емоційного 
благополуччя у різновіковому колективі. 

Процес формування особистості молодшого школяра досягає своїх 
цілей, якщо спрямовує власну діяльність дитини, сприяє її розвитку, а спроба 



вчителя “дати” дитині пізнання і моральні норми минаючи її власну 
діяльність “підриває” основу здорового розумового, морального розвитку, 
формування її особистісних якостей. 

Неодмінною умовою позитивної налаштованості учнів різновікового 
колективу до впливів учителя та міжособистісних стосунків є демократичний 
стиль спілкування, що викликає у дітей відкритість до сприймання 
моральних цінностей, сприяє розвитку суб’єктивних характеристик, 
формується цілеспрямована активність , прийняття самостійних рішень, 
чутливість до товаришів, система ціннісних орієнтацій особистості 
молодшого школяра. 

Різновіковий колектив чотирирічної початкової школи, на відміну від 3-
річної характеризується більш широким діапазоном вікових особливостей 
учнів. До сільської школи приходять діти, як правило, без належної 
підготовки. Тому процес формування особистості першокласника 
здійснюється через соціальні зв’язки поза межами родинних стосунків, 
змінюється статус дитини, школяр включається у різновиди діяльності – гру, 
навчання, працю. Підвищена у цей період чутливість першокласника до 
пізнання, навчання, виховних впливів є важливою умовою формування 
особистості, налагодження початкових соціальних стосунків. Неабияке 
значення має включення першокласників в активну діяльність, створення 
атмосфери довіри до нього, емоційного та фізичного благополуччя.  

У складний період адаптації першокласника доцільно також створювати 
мікрогрупи дітей 1-2 класів і 3-4 класів. Першокласник, з одного боку легше 
засвоює норми, установки діяльності мікрогрупи і різновікового колективу в 
цілому, а з другого – активно включається у систему соціальних зв’язків, 
набуває початкового суспільного досвіду. 

Процес формування особистості має ґрунтуватися на виявленні 
реальних можливостей першокласника, здатність до творчого 
самовираження, особистісно ціннісного ставлення до здорового способу 
життя, до праці, мистецтва, уміння виконувати нескладні творчі завдання. 

У праці “Размышления о гуманной педагогике” Ш.О. Амонашвілі 
звертає увагу на великі природні здібності, можливості кожної дитини. Він 
зауважує, що дитина то дар природи, наділена природою розумом, силами, а 
виховний процес є соціалізована Природа, яка з оптимізмом має йти 
назустріч розвитку Природи в дитині. І лише на цій основі вчитель може 
“запросити” закладені Природою в дитині тенденції до посильної діяльності, 
“запросити” делікатно, задовольняючи потреби, бажання дитини до розвитку 
, завершити дану Природою діяльну істоту, творити в ній вільну, творчу, 
розвинену людину для наступної життєдіяльності [1, 201]. 

Недооцінка природних основ розвитку дитини поряд з іншими 
факторами зумовлює відокремлення процесу формування особистості 
школяра від органічного зв’язку з навколишнім середовищем. Вчитель 
початкової школи має бачити життя сільських дітей в усій його складності та 
проявити турботу, щоб кожна дитина пізнавала себе як особистість, 
проявляла свою індивідуальність, неповторність, відчувала сприятливі умови 



для розвитку своєї істинної Природи, щоб інтереси співпадали з інтересами 
колективу, ближнього соціального оточення. 

Різновіковий колектив сільської школи таким чином виступає провідним 
соціальним чинником формування особистості молодшого школяра. 

Своєрідними особливостями характеризується діяльність різновікового 
колективу однокомплектної школи. У школах такої структури, як відомо, 
через малочисельний склад учні чотирьох класів об’єднуються в один 
комплект і з ними працює один вчитель. 

Однокомплектна школа у маленькому селі є єдиним культурно-освітнім 
центром, а вчитель – вихователем і для дітей, і для дорослих. 

Організація діяльності школярів різного віку в одному колективі близька 
до великої родини, де дитина вчиться, грається, працює як у рідній домівці, 
перебуває під постійною увагою теплих, розумних очей старших, міцніє, 
вчиться самоутверджуватися, бути корисною для своєї родини, рідного краю, 
суспільства. 

Особливої уваги в організації навчально-виховного процесу з учнями 
однокомплектної школи потребує співпраця з батьками, уміле педагогічне 
керівництво, використання ефективних форм спільної діяльності сім’ї та 
вчителя у становленні особистості школяра. 

На сучасному етапі розвитку національної системи виховання 
першочерговим постає завдання зламати стереотип мислення, коли сім’я 
була “відкинута” від виконання своїх споконвічних функцій виховання дітей. 
Родинні цінності найглибші, найважливіші, вони лежать в основі світової 
цивілізації. Родинне виховання є першою природною, достойно діючою, 
основною ланкою системи безперервного національного виховання. Родинні 
цінності плекають глибоко людяне в дитині, надають сил і енергії у 
переборюванні життєвих труднощів. Батько і мати є головними природними 
вихователями, а найголовнішими виховними чинниками у родинному 
вихованні є гуманні сімейні відносини, уклад життя, високий моральний 
статус матері і батька. Свого повного довершення родинне виховання 
набуває тільки тоді, коли воно нерозривно поєднане з педагогічним 
керівництвом учителя, школи. 

Специфіка укладу життя у селі, підвищена, на відміну від міста, 
зайнятість домашнім господарством, або відсутність батьків, які перебувають 
у пошуках працевлаштування та інші обставини зумовлюють ту особливість, 
що вихованням та навчанням дітей займаються, здебільшого, лише вчителі. 

Тому, серед пріоритетних напрямів розвитку освіти немаловажливим є 
організація діяльності “школи - родини” у сільській місцевості. 

Побудова функціонування “школи – родини”, заснованої на спільній 
зацікавленості, відповідальності, почуттях родинності, єдності та любові має 
великий виховний потенціал. У такій школі кожен учень без винятку 
почувається емоційно та фізично комфортно, впевнено. Спільна діяльність 
батьків, вчителів та учнів створює атмосферу соціальної захищеності, 
підтримки, турботи, уваги до молодших, поваги до старших, сприяє розвитку 



естетичних почуттів, етичних норм, формуванню основ здорового способу 
життя на засадах гуманного співтовариства, співдружності. 

Доцільно використовувати різноманітні форми спільних позаурочних 
заходів, індивідуальні бесіди з батьками, тематичні куточки, педагогічні 
читання, школи молодих батьків, а також батьківські збори, зв’язок через 
щоденники та інші. 

Традиційні форми спільної діяльності “школи - родини” мають бути 
дещо переосмислені. 

Так, батьківські збори у малокомплектній школі доцільно проводити з 
питань, однаково важливих для всіх родин. Вони мають бути тематичними. У 
їх підготовці та проведенні батьки є не тільки помічниками вчителя, а й 
активними зацікавленими учасниками. 

Координація зусиль батьків та вчителя здійснюється також через 
щоденники. Слушна порада, “щоденник – не книга скарг”, застерігає 
педагога від захоплення записами-скаргами, щоб не “сварити” дітей з 
батьками. Позитивний вплив мають схвалені записи про хороші вчинки 
дітей, їх успіхи, певні досягнення тощо. 

Особливу роль у виховній роботі має використання народознавчого 
матеріалу, що передбачає ознайомлення з матеріальними особливостями 
побуту, трудової діяльності людей села, виховання на засадах християнської 
моралі, духовного досвіду поколінь, національної культури, народних звичаїв 
і традицій. Проведені спільні з батьками та членами родин свята, ранки, 
зустрічі, екскурсії та інші колективні творчі справи сприяють зміцненню 
гуманних родинно-шкільних відносин, формуванню позитивних якостей 
особистості дитини. 

У своєрідних умовах функціонування сільської малокомплектної школи 
процес формування особистості школяра має здійснюватись на основі 
принципу зв’язку традиційних форм з інноваціями, сукупність яких надає 
якісно нового змісту життєдіяльності школярів. Специфіка діяльності 
малокомплектної школи та пріоритетні напрями розвитку освіти у сільській 
місцевості зумовлюють врахування у навчально-виховному процесі таких 
основних засад: 

– гнучкість педагогічної позиції, динамізм, уміння одночасно 
сприймати, підтримувати успіх дітей різновікового колективу і кожного 
зокрема; 

– утвердження людської гідності, вільний вибір учнями способів 
поведінки морального змісту; 

– варіативність планування виховної роботи, з урахуванням рівнів 
вихованості, виховних завдань кожної вікової групи, використання 
індивідуальних, парних та групових форм роботи на основі єдиного 
календарного плану школи; 

– педагогічно обґрунтований розподіл функціональних обов’язків між 
учителями у школах різної структури, враховуючи при цьому професійні 
якості педагога, кількість учнів у класах, особливості етнокультурного 
середовища; 



– педагогічне керівництво родинно-шкільним вихованням на основі 
широкого використання українознавчого матеріалу, спільної зацікавленої 
діяльності батьків та вчителів у формуванні інтелектуального, фізичного, 
естетичного, морального розвитку особистості дитини. 

Отже, формування і розвиток особистості школяра здійснюється у 
процесі соціалізації, самовиховання, що є компонентами цілісного процесу. 

Сільська малокомплектна школа потребує уваги, оновлення змісту і 
форм організації навчально-виховного процесу, взаємодії системи чинників 
формування особистості, здатної до самопізнання, самостійного мислення, 
суспільного вибору у подальшій життєдіяльності. 

 
Використана література: 
1. Амонашвили Т.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.:1995. –

201 с. 
2. Доповідь Міністра освіти і науки України на ІІ Всеукраїнському з’їзді 

працівників освіти 8 жовтня 2001 р. // Освіта. – 2001, 10-17 жовтня. – С.6. 
3. Кузь В.Г. Школа В.О.Сухомлинського – школа нового поняття // 

Початкова школа. 2002. – № 9. – С.28-34. 
4. Навчання і виховання учнів 1 класу: методичний посібник для 

вчителів /Упор.Савченко О.Я. – к.: “Початкова школа”. – 2002. – 464 с. 
5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – № 26. 
6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів 

педагогічних факультетів. – К.: Абрис, 1997. – 416 С. 
7. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю // Впор. Пед. твори: В. – К., 

1976. – Т.2. –597 с. 
8. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища 

шк., 2002. – 215с. 
 


	У своєрідних умовах функціонування сільської малокомплектної школи процес формування особистості школяра має здійснюватись на основі принципу зв’язку традиційних форм з інноваціями, сукупність яких надає якісно нового змісту життєдіяльності школярів. Специфіка діяльності малокомплектної школи та пріоритетні напрями розвитку освіти у сільській місцевості зумовлюють врахування у навчально-виховному процесі таких основних засад:
	– гнучкість педагогічної позиції, динамізм, уміння одночасно сприймати, підтримувати успіх дітей різновікового колективу і кожного зокрема;
	– утвердження людської гідності, вільний вибір учнями способів поведінки морального змісту;

