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МАЙБУТНІЙ УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У 

МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ 

Початкова ланка освіти в Україні відреагувала на необхідність змін в 

традиційній системі навчання прийняття Державного стандарту початкової  

загальної освіти, який вступив у дію з першого вересня 2012 р. Державний 

стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного 

підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння 

змісту початкової загальної освіти. [1] У їх реалізації провідну роль має відігравати 

ерудований, професійно-підготовлений учитель початкових класів, учитель – 

класний керівник. 

Аналіз досліджень і публікацій. Науковцями проведено низку досліджень, у 

котрих розглядалися різні аспекти діяльності вчителя: робота з батьками 

вихованців (І.О.Дружиніна); основи індивідуального підходу до особистості 

школяра (С.Г.Карпенчук); специфіка виховної роботи вчителя початкових класів 

(М.П.Лещенко, В.О.Сухомлинський). Теоретичні та методичні основи підготовки 

педагога до класного керівництва висвітлені у працях І.Д.Беха, О.А.Дубасенюк, 

Б.С.Кобзаря. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

роботи розробляли О.Г.Кучерявий, О.М.Отич, О.Я.Савченко, Л.О.Хомич. 

Метою написання статті є аналіз та узагальнення особливостей підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи  з учнями  молодшого 

шкільного віку у малокомплектній школі.   

Немає жодного вчителя, якому не були б відомі праці В.О.Сухомлинського 

’’Серце віддаю дітям’’, ’’Сто порад учителю” та інші. Скільки б ми не говорили про 

нові методи й технології навчання та виховання дітей, але сучасна педагогічна 

наука вважає, що без вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

неможливо навчити  майбутніх учителів цієї прекрасної професії. Студенти 

вчаться бачити свої вчинки очима інших людей. Підготовка майбутнього вчителя 



початкових класів, зокрема, у роботі в малокомплектних класах потребує  

особливої уваги. Майбутній педагог зобов’язаний зацікавити учнів своїм 

предметом, викликати їх активність на уроці, вдосконалювати свою педагогічну 

майстерність. 

Змінюються функції педагога і студента: обидва вчаться у взаємодії з усією 

безперервною освітою як способу подолання соціальних і освітніх проблем. 

Ефективність освітньої системи у XXI столітті перевіряється не тільки балами 

успішності, здатністю до самоосвіти, а реаліями життєвих завдань, які 

розв’язуються майбутні педагоги. Сьогодні при працевлаштуванні запитують не 

якого кольору диплом — червоний чи синій, а що вміє і може робити майбутній 

педагог вищого навчального закладу. Наші навчальні плани дуже насичені 

різноманітними дисциплінами. Інколи роботодавці нарікають, що наш випускник 

розв’язує подвійні інтеграли, але не вміє застосовувати знання на практиці. 

К.Д.Ушинський розробив і запропонував чіткі вимоги до цієї категорії 

учителів.  Він вважав, що для них необхідна особлива спеціалізована педагогічна 

підготовка та педагогічні вміння. Учитель початкових класів повинен не лише 

вміти викладати, а також мати характер, моральність і переконливість. Вчитель 

молодших класів має відзначатися енциклопедичними знаннями. Це мають бути 

знання не тільки з граматики, математики, географії та історії, а й медицини, 

сільського господарства, повинен вміти добре малювати, креслити, писати, читати 

виразно, чітко, і, якщо можливо, ще й співати – тільки за цих умов він може 

повністю використати свої функції [2,с.43 - 44]. 

Сільська малокомплектна школа відіграє важливу роль у системі освіти 

України, у суспільному та виробничому житті села, а також є центром 

соціокультурного життя мешканців у малих населених пунктах[3, с.49]. 

Малокомплектні класи завжди відрізнялися від повнокомплектних, 

традиційних, насамперед, своїм оточення, рівнем оснащеності навчальних 

приміщень, соціальним станом родин.   

Завдання початкової школи, де майбутній  вчитель працюватиме з кількома 

класами одночасно, нічим не відрізняється від занять, що стоять перед звичайною 

школою та умови ж проведення одночасних уроків з двома класами значно 

складніше. Тому робота в малокомплектному класі вимагає від учителя особливо 

вдумливого підходу в усіх навчально-виховних питаннях. 

Проте, як показує досвід кращих учителів малокомплектних шкіл, при 

належному вмінні і наполегливості завжди можна досягти хороших результатів 



одночасної роботи з кількома класами. Студенти повинні пам’ятати, що  завдяки 

невеликій кількості учнів у кожному з об’єднаних класів учитель має можливість 

краще здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.  Самостійна робота повинна 

бути організована так, щоб вона становила єдиний процес – урок для даного 

класу, щоб систематично сприяла дальшому піднесенні навчально-виховної 

роботи.  Самостійна робота і безпосередні заняття  класу з учителем повинні 

правильно чергуватися. Час і порядок їх в основному зазначається змістом 

навчального матеріалу. Новий матеріал учитель подає під час безпосередньої 

роботи з класом.   

Слід зазначити також, що урок з двома класами одночасно доцільно 

проводити з різних предметів, бо досвід показує, що урок з одного і того ж 

предмету проводити значно важче, бо це вимагає значних зусиль, та уроки з 

музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, фізичної культури доцільно 

об’єднювати.  

Для підсумкового повторення часто майбутні  педагоги можуть  

використовувати екскурсії на краєзнавчі, історичні, природничі теми. У таких 

випадках визначається завдання для кожного класу, і коли треба, окремим групам 

учнів. Для екскурсії об’єднюють два класи. Підсумки екскурсії роблять в кожному 

класі окремо на наступних уроках. Це дає їм змогу вивчити природу рідного краю, 

ознайомитися з працею батьків. 

Майбутні вчителі повинні знати, що важливе місце у житті малочисельного 

шкільного колективу посідають шкільні свята, родинні виховні заходи. Підготовка 

до таких свят потребує від педагогів, зокрема, молодих, великих зусиль, чимало 

часу. Тому слід проводити  заходи 2 – 3 на семестр. Не слід забувати і про роботу з 

батьками, можна використовувати і колективні форми роботи з батьками так і,  

індивідуальні[4, с. 58]. 

Отже, добре організувавши педагогічний процес, майбутній учитель 

початкових класів, який  буде працювати з двома класами, зможе добитися 

позитивних результатів, дати учням повноцінні знання за  програмою, виховати 

свідомих, дисциплінованих майбутніх патріотів своєї Вітчизни. 

 

Список використаних джерел: 

1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа, 

2010. - №7. – С. 1 – 15. 



2. Мельник С.  К.Д.Ушинський про педагогічну підготовку вчителя 

початкових класів /С.Мельник  // Початкова школа, 2013. - №1. – С.43 – 44. 

3. Мешко В. Сільська малокомплектна школа як компонент освітнього 

округу: досвід і практика / В.Мешко  // Початкова школа,  2012. - № 10. – С. 49. 

4. Онишків З. Організація виховної роботи в сільській початковій школі 

/ З.Онишків // Початкова школа,  2012. - № 12. – С.58. 

 

 


