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Сільська школа була і залишається найбільш масовим навчально-
виховним закладом в Україні. Від її роботи багато в чому залежить 
перебудова економіки, розвиток соціальних проблем села, підвищення 
культури сільського населення, ефективність його праці. Тому великого 
значення набувають пошуки оптимальних шляхів організації навчання і 
виховання дітей у сільській місцевості. Одним із них є організація 
навчально-виховних комплексів. У “Положенні про середній 
загальноосвітній навчально-виховний заклад” записано, що навчально-
виховні заклади можуть створювати разом з іншими організаціями, 
підприємствами різні типи комплексів і об’єднань” [3]. Життя підтвердило 
доцільність створення у невеликих селах навчально-виховних комплексів 
(НВК) “школа-дитячий садок” як своєрідної підсистеми у цілісній системі 
національної освіти для повноцінного формування кожної особистості 
дитини. Такий комплекс дозволяє вирішити цілий ряд соціально-
педагогічних проблем: діти сільських трудівників максимально охоплені 
дошкільним вихованням, що забезпечує покращення якості навчання як 
дошкільників, так і школярів, утворюється дійовий центр виховання, що 
здійснює інтеграцію всіх педагогічних сил села; важливе значення має 
звільнення материнських рук, необхідних у сільськогосподарському 
виробництві. Велике значення цієї проблеми в останні роки зумовлюється 
необхідністю формування у сільського населення готовності жити і 
працювати в умовах бригадного, орендного, сімейного підрядів, 
госпрозрахунку, кооперативної та індивідуальної трудової діяльності. 

Актуальність НВК в умовах переходу до нових соціально-економічних 
відносин зростає у зв’язку з тим, що виховна взаємодія не може замикатися в 
рамках школи чи дошкільного закладу. Учитель не має достатніх 
можливостей працювати ще й на території мікрорайону, щоб задовольняти 
позашкільні інтереси і потреби учнів. Батьки також недостатньо займаються 
вихованням, бо переобтяжені економічними проблемами. Тільки навчально-
виховні комплекси здатні перебороти в педагогіці вузький професіоналізм 
щодо формування особистості у відносно замкнутих системах (дитячий 
садок, школа, ПТУ, ВУЗ). За певних умов вони здатні об’єднати і спрямувати 
зусилля школи, дитячого садка, трудових колективів, громадських 
організацій, культурно-освітніх закладів села на формування особистості 
дитини, забезпечити її успішне виховання, навчання й саморозвиток. Отже, 
організація навчально-виховного комплексу є одним із перспективних 
напрямів в розвитку сучасної сільської школи, забезпечує створення 
педагогічно організованого середовища для навчальної, трудової, ігрової 
діяльності дітей різного віку, формування у дошкільників і молодших 



школярів доброти, чесності, працьовитості, почуття товариськості, поваги до 
старших. 

Аналіз досвіду роботи НВК показав, що педагогічний процес у кращих 
з них характеризується відкритістю, єдністю навчання і виховання, 
підпорядкованістю їх змісту, формуванню всебічно розвиненої особистості. 
Виховання здійснюється як педагогічна система, воно багате різноплановою 
діяльністю, співробітництвом, різними ситуаціями, що дає життя. 
Педагогічні знання виступають як невід’ємна частина культури села. У 
кращих НВК усі напрями життєдіяльності плануються і здійснюються 
спільно: колективом дітей разом з педагогами, батьками, культурно-
освітніми закладами, трудовими колективами, громадськістю. Ця діяльність 
орієнтована на сучасне і майбутнє дітей, тісно пов’язана з життям села в 
цілому. 

Педагогічно доцільну діяльність, спілкування і відносини в умовах 
відокремленої малокомплектної школи і дитячого садка організувати 
неможливо. Цього не може забезпечити невелика малокомплектна сільська 
школа. Дитячі дошкільні заклади у так званих “неперспективних селах” 
окремо від школи функціонують неповноцінно або відсутні взагалі. Тому 
педагогічно організоване середовище, наступність і цілісність у навчанні й 
вихованні дітей, інтеграція і диференціація навчально-виховних зусиль у них 
об’єктивно не можуть бути досягненими. 

Система спеціально організованої взаємодії школи, дитячого садка, 
трудових колективів, громадських організацій, культурно-освітніх закладів 
села корисна і необхідна для формування досвіду спілкування, 
співробітництва і співтворчості не тільки у дитячому колективі, а й між 
молодшими і старшими, засвоєння їх трудового і життєвого досвіду. Це дуже 
важливо ще й тому, що сьогодні гостро стоїть питання відродження у 
підростаючого покоління почуття господаря землі, прилучення до 
національної культури, традицій свого народу. Отже, НВК як відкрита 
соціально-педагогічна система при певних умовах забезпечує педагогічно 
організоване середовище, всебічний розвиток дітей, духовне збагачення всіх 
жителів села. Середовище розширює свої соціально-педагогічні функції і 
разом з тим під впливом НВК само все більше педагогізується, знання і 
засоби виховання глибше проникають у всі сфери оточуючого життя, в 
повсякденний побут і культуру села. [1] 

Аналоги подібного види навчального закладу є в педагогіці минулого і 
сучасної передової педагогічної практики. Це, передусім, досвід Київського 
(Фребелівського) педінституту, освітніх закладів С.Т.Шацького, 
П.П.Блонського, А.С. Макаренка, пізніше шкіл В.О.Сухомлинського, 
Є.Г.Костяшкіна, Ф.Ф. Брюховецького, сьогоднішній – М.П. Гузика, 
О.А.Захаренка, В.А. Караковського, М.С. Ревзіна, Є.І.Ямбурга. Вони за 
змістом і організацією взаємодії є, по суті, навчально-виховними 
комплексами, які функціонували в різний час і за різних умов. 

Проблеми функціонування навчально-виховних комплесів творчо 
розроблялися вченими І.І. Августовичем, А.М. Бойко, Б.З. Вульфовим, 



Є.Б.Євладовою, В.К. Коровіною, В.Г. Кузем, М.М. Плоткіним, 
В.І.Ширинським, В.Г. Ципурським та ін. У їх працях навчально-виховний 
комплекс обґрунтовується як соціально-педагогічна система, в якій закладені 
всі можливості для всебічного розвитку особистості, досліджуються 
характерні ознаки і структура НВК, визначаються їх типи; розглядаються 
особливості самоврядування і планування навчально-виховного процесу, 
підкреслюється необхідність педагогічно доцільної взаємодії всіх складових 
комплексу. 

Виникнення перших навчально-виховних комплексів “школа-дитячий 
садок” припадає на початок 80-х років і пов’язане, передусім, з вирішенням 
важливих соціально-економічних завдань, з необхідністю територіального 
закріплення молоді у селі і збереження “неперспективних сіл” шляхом 
створення у них елементарних умов для повноцінного життя новостворених 
сімей і виховання в них дітей. Уперше такі комплекси в Україні були 
створені у Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Полтавській 
областях. 

Об’єднання школи з дитячим садком обумовлене також необхідністю 
вирішення багатьох організаційно-педагогічних і виховних завдань. 
Малокомплектна школа не має в своєму штаті завідуючого господарством, 
повара, тому діти більшості малокомплектних шкіл не одержують гарячого 
харчування. Базовим підприємствам не вигідно обладнувати їдальні, 
спортивні, ігрові майданчики, кімнати одночасно у двох дитячих закладах 
при малій кількості дітей. Тому доцільним є концентрування матеріальних 
засобів і кадрів на одному об’єкті – НВК. 

НВК “школа-дитячий садок” як педагогічна система складається з двох 
підсистем: дошкільного закладу з різновіковими групами і малокомплектної 
початкової школи. Вони мають власні проблеми, різний зміст діяльності, 
разом з тим – це єдиний колектив, що має спільні цілі і перспективи. З 
утворенням НВК зміцнюються позиції як шкільної, так і дошкільної 
підсистем. Слід відмітити, що створення комплексу потребує значних 
організаційних зусиль, узгодженості дій, необхідності диференціації та 
інтеграції, що забезпечує цілісність навчально-виховного процесу в обох 
підсистемах НВК, включає шкільну і позашкільну діяльність, яка стала 
невід’ємною частиною педагогічного процесу. Крім цього, школи мають 
протягом року багато вихідних, канікулярних днів, тому “школа-дитячий 
садок” є центром і організатором вільного часу сільських дітей 

Організація педагогічного процесу у “школі-дитячому садку” має свою 
специфіку. Вона полягає у педагогічно доцільній взаємодії педагогічного і 
дитячого колективу як єдиного. Цей колектив за своїм віковим складом 
нагадує багатодітну сім’ю, якій властиві такі ознаки: спільні мета і 
діяльність, згуртованість, відчуття єдності і дружби, співробітництво дітей і 
дорослих. У своїй діяльності педколектив враховує демографічні, 
національні і культурні фактори, розвиває національні традиції і підтверджує 
свою належність до них активною участю у всіх заходах села (проведення 
свят, виступи художньої самодіяльності, організація трудової діяльності). Це 



сприяє зміцненню авторитету НВК серед населення, встановленню 
довірливих взаємовідносин з дітьми, адміністрацією, тобто загальній 
гуманізації всієї діяльності комплексу. 

“Школа-дитячий садок”, організовуючи сім’ю та інші соціальні 
інституції, все оточуюче середовище, має створювати для учнів умови 
пізнання соціальної дійсності. Саме оточуюче життя, все середовище своєю 
багатогранністю визначає зміст виховної роботи, підказує основні напрями, 
ефективні педагогічні засоби виховного впливу на кожну дитину. Однак 
середовище мусить бути педагогічно організованим. Під педагогічно 
організованим середовищем ми розуміємо спеціально організовану, творчу, 
морально-естетичну взаємодію всіх суб’єктів виховання у системі НВК. 

Варто підкреслити, що мережа НВК продовжує зростати і розвиватися. 
У даний час вони виникають не лише у селах, а й промислових містах. Не 
дивлячись на те, що демографічна ситуація на найближчі роки засвідчує 
зменшення кількості дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, 
зниження контингенту дітей у відомчих дошкільних закладах, складні 
проблеми фінансування дитячих садків, почали створюватися навчально-
виховні комплекси “школа-дитячий садок” дещо нового призначення. Це 
своєрідні навчально-педагогічні центри для мікрорайонів, у яких навчаються 
і виховуються діти дошкільного і молодшого шкільного віку. Тут працюють 
педагогічні консультації, дитячі кафе, спортивні секції для дітей. 

Зіставлення умов життя сільського і міського населення показує, що 
необхідність розширення сфери суспільного виховання у селі відчутніша, 
ніж у місті. Вільний час жителів села більш обмежений і нерівномірно 
розподілений за сезонами. Праця сільського населення у суспільному 
виробництві доповнюється роботою в присадибному господарстві, тому на 
виховання дітей залишається менше часу. Соціальний розвиток села 
характеризується широким залученням жінок до суспільного життя і 
трудової діяльності. Водночас педагогічні функції сім’ї, як правило, 
сконцентровані в руках жінок-матерів. У сільській місцевості значна 
кількість багатодітних сімей. Із зростанням кількості дітей у сім’ї, батьки 
більше займаються побутовою працею, час на виховання дітей відповідно 
скорочується. Однак забезпеченість сільського населення дитячими садками 
та яслами-садками вирішується дуже повільно. 

Важливим у ефективному функціонуванні НВК є вміле керівництво, 
адже директорам “школи-дитячого садку” доводиться здійснювати 
специфічні види діяльності, відмінні від праці інших педагогів. Зазначимо, 
що значна частина їх має певні складності у здійсненні процесу керівництва, 
зокрема недостатнє забезпечення комплексів висококваліфікованими 
педагогічними кадрами; низький рівень навчально-методичної, матеріально-
технічної бази; труднощі, пов’язані з фінансуванням, формуванням відносин 
з господарствами, на території яких функціонують. 

Соціально-педагогічні функції НВК “школа-дитячий садок” 
надзвичайно широкі. За певних умов вони дають змогу охопити суспільним 
вихованням всіх дітей у сільській місцевості, раціонально використовувати 



приміщення дошкільних закладів і шкіл, створювати можливості для 
зміцнення і використання матеріально-технічної бази; ефективніше 
здійснювати процес адаптації та соціалізації дітей; збільшувати дитячий і 
педагогічний колектив, що дозволяє вирішувати організаційні і навчально-
виховні проблеми на більш високому професійному рівні; створювати 
оптимальні умови для взаємодії з сім’єю; утворювати дійовий центр 
виховання, що здійснює інтеграцію всіх виховних сил села. 

Створення нового, інтегративного типу навчально-виховного закладу є 
одним із важливих шляхів зміцнення сільської малокомплектної школи і 
вирішення проблем дошкільного виховання у малому селі [2]. Це сприяє 
реалізації завдань підготовки дітей до навчання і майбутньої трудової 
діяльності, закладає фундамент різностороннього формування особистості, 
суттєво полегшує процес адаптації дітей до умов шкільного життя та їх 
соціалізацію. 

Швидке поширення і збагачення досвіду НВК саме в останні роки 
пояснюється гострою соціальною потребою в школах такого типу, оскільки 
вони максимально відповідають запитам суспільства, інтересам сім’ї, 
створюють умови для розвитку особистості. НВК – одна із перспективних 
моделей сільської школи, де діти і дорослі об’єднані загальною гуманною 
атмосферою. Це тип школи, яка дає вищі педагогічні результати у навчанні і 
вихованні, має яскраво виражені переваги і послідовно розвивається. 
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