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У сучасній педагогічній науці все більше утверджується необхідність 

створення таких соціальних відносин, які були б здатні забезпечувати 
педагогічно виважену соціалізацію вихованців. З огляду на це особливої 
значущості набуває оптимізація діяльності сільських навчально-виховних 
комплексів “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний заклад” 
(цілісної, динамічної і відкритої педагогічної системи, яка об’єднує 
педагогічний процес дошкільного навчального закладу та школи), підвищення 
їх соціальної ролі у сільській місцевості. Адже саме тут найчастіше 
проявляються всезагальні, суспільні проблеми (О.М.Коберник, В.Г.Кремень, 
В.Г.Кузь, В.Є.Савка та ін.). 

Переживаючи економічну кризу, Україна поки що не в змозі вирішити 
питання про зміцнення матеріальної бази сільських освітніх закладів, 
забезпечити будівництво нових приміщень. У сільських закладах освіти 
особливо гостро відчувається нестача спортивних залів, басейнів, меблів, 
сучасного обладнання, комп’ютерної техніки. Як стверджує В.В.Ферштей, в 
сучасному селі є кілька соціальних утворень, які визначають його виховний 
соціум. Це сільське виробництво, заклади культури, клуб, бібліотека, школа, 
сім’я, церква, громадськість села. Дослідник зазначає, що жодне з цих 
соціальних утворень на сучасному етапі повноцінно не виконує своїх 
соціально-виховних функцій. Сучасне сільське виробництво, перебуваючи на 
стадії реорганізації, не може бути основою відповідного соціального 
виховання [10]. Сільський клуб та бібліотека не тільки не виконують своїх 
соціально-виховних функцій, але й взагалі припинили своє існування в 
деяких селах. Не виконує виховної ролі і сільська сім’я, яка перебуває під 
впливом хибних соціально-моральних уявлень учорашньої соціально-
політичної системи з одного боку та цінностей сучасних, ще несформованих 
ринкових відносин сьогодення з іншого. 

Останніми роками в сільській місцевості різко скоротилася кількість 
дитячих дошкільних закладів. У малих селах вони функціонують неповний 
рік (сезонно) або відсутні взагалі. Стає практикою відсутність у таких 
закладах кваліфікованих спеціалістів з відповідного фаховою підготовкою. 
Так, статистичні дані засвідчують, що якщо загалом в Україні суспільним 
дошкільним вихованням охоплено 33 % дітей то в селі 19,4 % дітей 
виховуються у 9,8 тис. дошкільних навчальних закладів [7, 1]. Отже, 
створення навчально-виховних комплексів “Школа – дошкільний заклад” 
дасть можливість розв’язати проблему як соціальну, тобто збереження 
суспільного дошкільного виховання, так і педагогічну, адже є кроком до 
інтеграції педагогічної роботи в цих освітніх ланках, у досягненні 
наступності в навчанні та вихованні дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку.  



Прагнення забезпечити дітей передшкільною освітою, перехід до 12-
річного навчання, робить нині актуальною проблему створення освітніх 
закладів, які одночасно здійснюють навчання і виховання дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку, тобто навчально-виховних комплексів “Школа – 
дошкільний заклад”. За словами В.Г.Кременя, “традиційний тип школи має 
поступитися місцем навчально-виховному комплексу; його розвивальні 
можливості полягають у наступності, в наскрізному науковому підході, 
практичній спрямованості. Навчально-виховний комплекс забезпечує 
безперервність освіти і створює адаптивні умови при переході учня від 
одного ступеня до іншого, професійно орієнтує і передпрофесійно готує 
випускників [2, 21]. 

В Україні навчально-виховні комплекси “Школа-дитячий садок” 
з’явилися на початку 80-х років. Такі заклади освіти були економічно вигідні, 
оскільки вони: 

– задовольняли потреби населення в освітніх послугах дошкільних 
закладів без допоміжних витрат; 

– дозволяли раціональніше використати вільне приміщення шкіл та 
дошкільних навчальних закладів;  

– охоплювали дітей суспільним вихованням у рідному селі; 
– надавали можливість батькам навчати своїх дітей як дошкільного, 

так і молодшого дошкільного віку в одному освітньому закладі; 
– дозволяли прискорити соціальну адаптацію дітей. 
Отже, такий тип закладу уже утвердився в системі освіти України, знайшов 

своїх прихильників серед науковців, педагогів-практиків, громадськості. 
Розроблене Положення про освітньо-виховні комплекси допоможе педагогам і 
в організації діяльності комплексів “Школа – дошкільний заклад”, що вже 
існують, і у відкритті нових комплексів на базі дошкільних закладів. 

Істотною ознакою сьогодення стало збільшення кількості навчально-
виховних комплексів “дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-го 
ступеня”, розв’язується питання наступності, неперервності дошкільної 
підготовки та початкової освіти, запроваджуються єдині освітні програми. В 
Україні створено близько 900 комплексів, які відвідує 38,2 тис. дітей. 
Найбільше їх у Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Полтавській, 
Одеській областях [1, 4]. 

Створення нетрадиційних освітніх закладів у ряді регіонів нашої країни, 
зокрема навчально-виховних комплексів “Школа – дошкільний заклад”, є 
одним із шляхів збереження суспільного дошкільного виховання, особливо 
на селі. Як засвідчує практичний досвід і наукові дослідження, зокрема 
В.Г.Кузя , Н.М.Манжелій, З.П.Плохій, Д.І.Струннікової з утворенням 
навчально-виховного комплексу міцніють позиції як шкільної, так і 
дошкільної підсистеми. Це виявляється у тому, що для цього освітньо-
виховного закладу характерні такі суттєві особливості, як відкритість, єдність 
навчання і виховання, підпорядкованість їх змісту формуванню всебічно 
розвиненї особистості . 



Особливої ваги створення навчально-виховного комплексу набуває в 
сільських районах, де навчається половина дітей усієї країни та 
спостерігаються негативні тенденції до закриття малокомплектних шкіл і 
дошкільних закладів через недостатню кількість їх контингенту. “Школа в 
невеликому та ще й віддаленому пункті, – зазначав В.О.Сухомлинський, – 
потрібна не тільки учням, а й їхнім учителям, бо являє собою нерідко єдине 
джерело культури” [9, 96].  

За твердженням В.Г.Кузя “школа нового типу обов’язково повинна бути: 
1. Школою деуніфікованою; 
2. Школою демократичною; 
3. Школою демопонолізованою; роздержавленою, 

загальнонаціональною, громадсько-державною; 
4. Школою з децетралізованим управлінням, з розширенням прав 

місцевих освітніх органів влади; 
5. Школою деполітизованою” [3, 146]. 
У науковому дослідженні В.Г.Кузя комплекс представлений як заклад 

національно-культурного відродження малих населених пунктів. Сільську 
школу і сільський дошкільний заклад автор розглядає як “особливий 
суспільний феномен”. Вони покликані, на думку вченого, “виконувати 
педагогічну, соціальну, економічну, і селозміцнюючу функції” [4, 7]. 
Автором науково обґрунтоване становлення комплексу “загальноосвітній 
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” як “культурно-
педагогічного центра малого села, початкової ланки єдиної системи 
безперервної освіти і виховання” [4, 11]. 

Досвід існування освітніх комплексів “загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний заклад” переконує в тому, що 
найсприятливіші умови життя і навчання майбутніх першокласників та 
молодших школярів можна створити саме в такому закладі освіти. 
Навчально-виховний комплекс відносно автономний навчальний заклад зі 
своїми темпом, ритмом життя, позитивною “атмосферою дружньої 
інтимності” (В.Г.Кузь) та відмінною від масової школи духовною аурою, що 
заснована на морально-психологічній атмосфері соціальної захищеності 
кожного вихованця. Цей тип закладу становить цілісну, динамічну і відкриту 
педагогічну систему, яка об’єднує педагогічний процес дошкільного 
навчального закладу і початкової школи та надає можливості для чіткішого 
вираження і самоствердження кожної особистості (це в умовах масової 
школи, як правило, залишається без уваги) . Досвід організації таких освітніх 
закладів є надзвичайно актуальним та прогресивним для нашого сьогодення. 

Навчально-виховному комплексу “загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад” притаманні специфічні риси щодо інших 
освітніх установ. Даний тип закладу є малокомплектним, у якому 
взаємодіють дошкільна і шкільна системи; дитячий колектив нечисленний і 
різновіковий; педагогічний колектив об’єднує вихователів дошкільного 
навчального закладу і вчителів початкової школи. Таке об’єднання в один 
колектив дошкільників та молодших школярів, учителів школи і вихователів, 



батьків вихованців, громадськості села значно посилює виховний потенціал 
освітнього закладу “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад”, центром якого стає школа. На відміну від масової 
школи, яка може існувати без особливо широких зовнішніх зв’язків, у школі-
комплексі таке існування неможливе, оскільки існує прагнення цілісного 
розкриття потенційних можливостей особистості кожної дитини.  

Повноцінна інтеграція всіх виховних зусиль, спрямованих на дитину з 
боку сім’ї, школи, громадських організацій, трудових колективів села 
передбачає свідому опору на прогресивні традиції народної педагогіки та 
сучасні концептуальні засади виховання і освіти в Україні. Тісне поєднання 
вищезазначеного надає суспільному вихованню на селі необхідної 
стабільності, життєвості, органічної цілісності, забезпечує перспективу його 
розвитку, оскільки сучасні концепції виховання переводять стихійно-
розрізнений народний педагогічний досвід на науково-конструктивну 
основу. Важливо скоординувати на основі співробітництва зусилля 
громадськості села, педагогічного колективу та сімейної спільноти, щоб 
забезпечити сприятливий для формування особистості вихованців соціум 
села. Безумовно, така інтеграція педагогічних зусиль усього соціуму 
наповнить школу новим змістом, розкріпостить взаємини між вихованцями 
та вчителями, утвердить нову парадигму виховання особи для нової держави. 

Важливого значення в системі роботи комплексу набувають історико-
культурні, трудові, морально-етнічні, природні цінності, які містить довкілля. 
Виховують і вчать поле, ліс, виробничі майстерні, фермерське господарство, 
сільський клуб, музей, бібліотека. Їх слід розглядати як навчальні класи, в 
яких здійснюється освітньо-виховний процес, що вимагає педагогічного 
керівництва. Отже, традиційні зв’язки комплексу з селом, його історією, 
економікою, культурним, соціальним життям, традиціями, визначають його 
відкритість, готовність до соціального співробітництва. 

Проблеми формування гармонійної особистості в умовах сільського 
навчально-виховного комплексу дослідив В.В.Ферштей [10]. У його 
досліджені навчально-виховний комплекс представлений як заклад 
навчально-виховного спрямування, який об’єднує на спільній матеріально-
технічній і кадровій базі загальноосвітньої школи те, що управлінці різних 
відомств звичайно роз’єднували –дошкільний заклад, школу, освітньо-
педагогічні зусилля всіх соціальних інститутів довкілля: родини, церкви, 
закладів культури і спорту, виробництва, різних громадських утворень. 
Автор розглядає навчально-виховний комплекс як педагогічну систему в 
розумінні множини взаємних структурних і функціональних компонентів, що 
підпорядковуються цілям виховання та освіти дітей і дорослих [10]. 
Комплекс у змозі об’єднати під одним дахом такі заклади, як клуб, 
бібліотеку, будинок культури, навіть дитячий будинок та будинок 
пристарілих. Один із перших дослідників та організаторів навчально-
виховного комплексу в Україні В.Г.Кузь узагальнив досвід роботи 
комплексів с.Степівки, с. Максимівки, с. Медведівки Черкащини. Метою цих 
закладів освіти була турбота про поодиноких пристарілих людей . Так у с. 



Матвіїха діяв комплекс “Дитячий садок – будинок пристарілих”. Учений 
зазначає, що “на Черкащині творчо підійшли до самої ідеї створення 
комплексу “Школа – дитячий садок” і розвивають її далі на основі добрих 
національних традицій життя одним двором великої родини в декілька 
поколінь, нині частково втрачених” [4, 110]. Таке об’єднання перетворює 
школу з вузькопрофільного закладу, з місця, де засвоюють уроки, в центр 
громадського життя, що в умовах обмеженості ресурсів села є особливо 
актуальним, ефективним та важливим. Досвід роботи таких об’єднань на селі 
засвідчує особливу значущість цих інтегрованих моделей освітніх закладів  

 Предметом нашого теоретичного пошуку є з’ясування логіки та 
реальної конкретики методологічного підходу до соціалізації вихованців 
навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад”. За словами 
О.Я.Савченко: “Ми маємо керуватися новою методологією. У нас не 
школоцентризм, не урокоцентризм, а створення такого розвивального 
середовища, де дитина могла б вільно розвиватися” [6,  5]. Відтак, такий 
освітній заклад як навчально-виховний комплекс “Школа – дошкільний 
заклад” має бути побудований на засадах нової методології, в основі якої 
лежить ціла низка новітніх системотворних принципів: забезпечення 
наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками 
освіти, принцип дитиноцентризму, соціального партнерства, відкритості 
школи, принцип індивідуалізації та диференціації а також принцип 
гуманізації та демократизації національної освіти та виховання. 

Сьогодні в сільській місцевості необхідна школа нового типу, яка не 
тільки систематично і кваліфіковано забезпечила б процес виховання та 
соціалізації дітей, але й здійснювала б педагогічний вплив на низку інших 
соціальних факторів, які беруть участь у вихованні підростаючого покоління. 
Компенсуюча і коригуюча роль сільської школи має виявитися насамперед 
щодо сім’ї,  рівень освіченості якої в цілому нижче,  ніж у міській сім’ї й 
“полягати не лише у здійсненні допомоги методичного плану, але й 
консультаційної, а також збагачення батьків педагогічними теоріями, 
ознайомлення з новими педагогічними й виховними технологіями з тим, щоб 
підвищити їхню педагогічну культуру . Разом з тим як зазначає 
В.Г.Постовий, “сільська родина є більш консервативним соціальним 
інститутом, який зберігає ознаки й інтереси первинних етносів, духовну 
культуру, мову, традиції, і, нарешті, територію як Батьківщину й поступово 
передає все це прийдешнім поколінням” [5, 25]. 

В умовах сьогодення комплекс “загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад” може і повинен стати гуманізованою і 
відкритою моделлю школи XXI століття. Це передбачає педагогічне 
керівництво виховними силами соціального довкілля, координацією їх 
виховних зусиль, педагогічну просвіту сучасної родини.  

Сучасні вчені Л.В.Артемова, А.М.Богуш, І.Д.Бех, В.Г.Кремень, 
В.Г.Кузь, О.Я.Савченко наголошують на необхідності визнати активними 
суб’єктами виховного процесу не тільки особистість дитини, але і педагога, і 
батьків, і суспільство в цілому. Для ефективної соціалізації підростаючого 



покоління необхідна узгодженість між сім’єю і соціально-етнічним 
довкіллям. Важливою умовою цієї узгодженості є наявність спільної системи 
цінностей. Саме вона становить зміст соціалізації дитини в сім’ї та у школі, 
визначаючи ефективність їх взаємодії у національному вихованні. 
В.О.Сухомлинський постійно нагадував педагогам: “На дитину впливає 
багато людей і явищ життя, на неї впливають мати, батько, шкільні товариші, 
так зване “вуличне середовище”, прочитані книжки й переглянуті 
кінофільми, про які ви й не знаєте, зовсім не передбачувана зустріч з 
людиною та ін. Вплив на дитину може бути позитивним і негативним. 
Трапляються сім’ї, в яких важка, гнітюча обстановка накладає відбиток на 
все життя людини. Місія школи, наше з вами найважливіше завдання, 
дорогий колего, – боротися за людину, переборювати негативні впливи і 
давати простір позитивним” [8, 420]. В умовах функціонування навчально-
виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” акцентується увага на соціальному розвитку дітей, на 
розширенні та збагаченні їхнього соціального досвіду в процесі спілкування 
в різновіковій групі не тільки з однолітками, але й зі старшими та 
молодшими товаришами, з сусідськими дітьми та жителями села. Різні 
соціально-педагогічні ситуації – спонтанні або створені педагогами – 
сприяють створенню відносин взаємодопомоги, необхідності застосування 
знань і вмінь, збільшення досвіду спілкування, діяльності, розширення 
пізнавальних мотивацій. Отже, особливістю діяльності навчально-виховного 
комплексу є не тільки виховання і навчання дитини, а і її соціалізація шляхом 
створення виховного соціально-культурного довкілля, тобто, перетворення 
села в педагогічно керований соціум, у відкриту систему соціалізації 
особистості. Отже, педагогічне об’єднання “загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний заклад” – це: 

– якісно новий стан сучасної школи, заснований на інтеграції 
дошкільного закладу, школи, родини, громадськості села; 

– такий освітній заклад надає рівні можливості і умови для різнобічного 
розвитку і формування власної стратегії життєтворчості кожному вихованцю, 
що є особливо значущим для соціального становлення особистості; 

– “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 
заклад” – одна з перспективних моделей сучасного закладу освіти, за умови 
створення нової, цілісної і наступнісної навчально-виховної системи, для якої 
мають бути характерні гуманістичні та національні ідеї, ідеї свободи вибору, 
добровільності, толерантності, взаємодії, терпимості та відповідальності. 
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