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Анотація. Проаналізовано основні підходи до розуміння організації виховної роботи у 
сільській загальноосвітній школі України другої половини ХХ ст. Pозкрито особливості 
системного підходу до управління сільською загальноосвітньою школою.  Проаналізовано 
організаційно-виховні  аспекти діяльності  директора сільської загальноосвітньої школи 
досліджуваного періоду.  Доведено, що під час перебудови у середині 80-х рр. ХХ століття 
відбувається зміна пріоритетів та актуалізуються принципи органічного поєднання 
єдиноначальності і колегіальності; демократичного централізму; конкретності, 
розширення ініціативності й самодіяльності. 
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управління, управлінська діяльність, директор загальноосвітньої школи.  

Вступ. За радянського періоду в Україні тривали творчі пошуки педагогів 

у ділянці оптимізації управлінської діяльності сільської загальноосвітньої 

школи. Особливо ці процеси виразно простежуються в діяльності педагогів-

новаторів та авторських шкіл, чому сприяла насамперед державна освітня 

політика, орієнтована на політехнізацію школи. Більшість таких  інноваційних 

моделей діяли  на базі сільських шкіл, практично кожна сільська середня школа 

своїм завданням у ділянці трудового виховання ставила надати учням знання із 

сільського господарства, сформувати агрономічні навички; активно 

поєднувалися трудове виховання та продуктивна праця, трудова підготовка та 

художньо-естетичний розвиток особистості, трудове виховання та суспільно 

корисна праця тощо.  

Основний текст. На підставі вивчення  матеріалів Центральної картотеки  

передового педагогічного досвіду Української РСР окреслюємо один із 

напрямів здійснення трудового виховання за радянського періоду в сільських 

загальноосвітніх школах – поглиблене вивчення трудового навчання з 

поєднанням народних промислів. Яскравими прикладами такого підходу може 



слугувати Яворівська середня школа Косівського району Івано-Франківської 

області [1], на прикладі якої простежуємо тяглість використання традицій та 

етнопедагогічних засобів  у вихованні особистості,  підготовці дітей та юнацтва 

до господарювання за складних умов гірської місцевості. Не випадково ще на 

початку 1960-тих рр. Петро Васильович Лосюк, очоливши місцеву гірську 

школу, став утілювати в життя авторську концепцію, в основі якої – поєднання 

мистецтва та праці. У науковій праці «Декоративно-прикладне мистецтво в 

школі» (1979 р.) П. Лосюк обґрунтував   теоретико-методологічні засади 

виховних можливостей занять учнів декоративно-прикладним мистецтвом, 

експериментально підтвердив необхідність і педагогічну доцільність поєднання 

мистецтва і праці в школі, відтак і управлінську діяльність школою здійснював 

на цих засадах. Зазначимо, що сьогодні Гуцульська школа є носієм автентичної 

культури горян, адже виховання школярів на народних звичаях, обрядах, 

традиціях господарювання є першоосновою у вивченні гуцульського фольклору і 

народного мистецтва, формуванні господарської культури, метою якої є 

виховання випускників школи на «добрих ґаздів і ґаздинь».  Цей досвід, на 

нашу думку, може стати особливо цінний за умов сьогодення для інших 

етнографічних регіонів  України.  

Цікавим і небуденним явищем у вітчизняній науці радянського періоду 

стало те, що за 1970-1980-тих рр. був успішно використаний досвід виховання  

господарської культури особистості, який склався в Середньобрезівській  

середній школі, що на Косівщині (Івано-Франківська область), де утілював у 

життя концепцію виховання господаря рідної землі її директор В. Білавич. 

Наголосимо: радянська наука оперувала тоді іншими поняттями – «трудова 

підготовка», «трудове навчання» тощо. 

Мета – «виховати господаря рідної землі», яку означив у своїй авторській 

концепції В. Білавич,  означала навчити дітей і дорослих раціонального 

ведення домашнього господарства, підвищити їхню господарську культуру, 

формувати «добрих господарів»,  підносити загальну культуру людей, 

поліпшувати їхній добробут, сприяти культурно-освітньому, соціально-



економічному розвитку села тощо [6, с.24]. Отож наріжною стає ідея виховання 

господаря, породжена і сільським побутуванням та стратегічним завданням – 

збереження села [6, с.25]. Господар землі, за В. Білавичем, – це професія. І 

далеко нелегка. Важливість її в тому, щоб «господар землі із середньою 

освітою, який уміє не тільки обробляти її механізмами і вручну, а й мислити в 

процесі роботи, рахувати здешевлювати продукцію землеробства, бути на ній 

чи орендатором, чи навіть фермером – суть не в назві, а в кінцевому результаті, 

став чесним годувальником країни, господарем» [6, с. 25].  

       Упровадженню ідей педагога-новатора сприяла тодішня освітня 

нормативно-правова база, адже друга половина ХХ ст. – це період політичних 

та соціально-економічних трансформацій, що сприяв спрямованості державної 

освітньої політики на трудову підготовку школярів, зокрема сільської 

місцевості [7].  Відтак активізують наукові пошуки автори нових ідей та 

концепцій у ділянці трудового виховання сільської молоді. Їхній досвід 

набуває поширення завдяки діяльності Міністерства освіти УРСР,  Інституту 

педагогіки,  Центрального інституту удосконалення учителів тощо. Так, 

рішенням колегії Міністерства освіти УРСР від 28 березня 1984 року було 

схвалено досвід роботи педагогічного колективу Середньоберезівської школи 

щодо організації продуктивної праці школярів і включено до Центральної 

картотеки передового педагогічного досвіду [8, с.3-10; 9]. 

   Авторські ідеї В. Білавича в ділянці трудового виховання формувалися  

на початку 1970-х рр., коли в школі, очільником якої він став, було 

започатковане поглиблене виробниче навчання. Окрім іншого, це уможливило 

забезпечення так званого всеобучу, упродовж 1972-1979 рр. кількість учнів у 

старших класах збільшилася у 2,5 разів. Привабливою для старшокласників 

стала можливість отримати навики виробничих професій за місцем 

проживання. І більшість з них залишилася в селі. Так, юнаки по закінченні 

школи отримували не лише атестат про середню освіту, а й свідоцтво 

механізатора-тракториста. Близько 400 випускників змогли навчитися  



кермувати сільськогосподарською технікою, що давало можливість понад 50%  

з них працевлаштуватися в сільському господарстві [3, с.119].  

Організаційні аспекти діяльності директора були спрямовані на творення 

належної матеріально-технічної бази школи: тут було 5 колісних тракторів, три 

гусеничних, 2 комбайни, 2 грейферних навантажувачів, усе необхідне 

причепне та навісне устаткування. До послуг школярів – 2 автобуси, 2 

вантажівки, трактородром, а також навчальні поля. Усе це уможливлювало 

всебічно підготувати механізатора, майбутнього сільського господаря [3, 

с.120]. 

Гнучкість і далекоглядність управлінської діяльності директора із 

Середнього Березова бачимо і в тому, що, збагнувши, що учнівська виробнича 

бригада наприкінці 1970-х рр. утратила  своє значення і суть, як альтернативу 

педагог запропонував створення при школі навчально-виробничого 

господарства, структура якого (аграрний і промисловий відділи) уможливили б 

«охопити кожну дитину від першого по десятий клас конкретною посильною 

працею» [6, с. 25]. Цей «варіант Білавича» передбачав формування господаря, 

хлібороба. Завдання було цілком посильне, адже в розпорядженні школи було 

9 га землі. І власне на цій землі школярів навчали бути її господарями. Частину 

площ  обробляли, орали, висаджували сільськогосподарські культури (буряк 

квасоля, картопля, городина), непридатні землі для обробітку – косили [ 6]. 

Практика підтвердила всю доцільність створення інноваційної системи 

діяльності директора. Отож наукова гіпотеза про те, що повноцінній сільській 

школі майбутнього слід розвиватися шляхом формування господаря землі, а 

саме: дати необхідні фахові знання в ділянці сільського  господарства (окрім 

іншого, вивчення сільськогосподарської техніки (трактора і комбайна) із 7 

класу), з метою завершення єдиного політехнічного циклу в трудовому 

навчанні слід посилити міжпредметні зв’язки трудового навчання із фізикою, 

хімією, біологією й іншими навчальними дисциплінами, обов’язковою умовою 

має стати вивчення нової техніки на рівні ознайомлення на факультативних 

заняттях,  мати необхідну матеріально-технічну базу, механізми, техніку, для 



вирощування сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту, зокрема 

кожних 10-15 старшокласників   забезпечити трактором і комплектом 

навісного устаткування, 10-15 га землі з розрахунку на один трактор; посилити 

практичну значущість трудового політехнічного навчання через тісний зв’язок 

навчальної і практичної діяльності, що передбачає поєднання вивчення справи 

водіння трактором із суспільно корисною працею (перевезення урожаю, 

пального, добрив, будматеріалів тощо), що забезпечувало отримання 

додаткових прибутків (до прикладу, 7-8 тис. крб. станом на 1979 рік [3, с.120; 

4], – така гіпотеза була успішно перевірена й апробована  часом.  

На початок 1980-х рр. припадає кристалізація авторської концепції 

В.Білавича, яку було названо в освітній передачі центрального українського 

телевізійного каналу «Варіант В. Білавича» (вийшла в ефір з однойменною 

назвою  та «Урок без дзвоника»). 1985 р. у школі був створений навчально-

виробничий комплекс – столярний, токарний, транспортний, тваринницький 

цехи, дослідна ділянка. Новаторська педагогічна система утверджувала погляд 

на шкільне навчально-виробниче господарство не тільки як на продовольчу 

базу, але й як біологічну лабораторію та школу господарсько-економічних 

знань, як заклад, де відбувалося  виховання майбутнього сільського господаря, 

оскільки діти не отримували знання про життя за важких умов  села, а вже 

жили й активно  господарювали в ньому: обробляли землю, вирощували 

агрокультури, будували приміщення, виготовляли необхідний інвентар, 

опановували техніку, використовували її та мінеральні добрива для 

інтенсивного землеробства, доглядали тварин тощо [7].  

На всебічний розвиток особистості була спрямована вся система виховної 

роботи з учнями, в основі якої – суспільно корисна й виробнича праця, 

технічна і художня творчість, спорт, фізкультура, туризм і краєзнавство тощо 

[3, с.84]. У школі було створено все необхідне для цього. Діяло понад      30 

гуртків (авіамодельний, радіотехнічний, моделювання сільгосптехніки, одягу, 

меблів тощо). Ансамбль пісні і танцю «Веселка» об’єднував практично всіх 

учнів школи, тут брало участь понад 120 аматорів, які знаходили себе в трьох 



танцювальних, 2 хорових колективах, вокальних ансамблях «Горяни» та 

«Ровесник».  Діти вправлялися в акторському мистецтві: активно працював 

драматичний гурток та декламації, отримували перші навики журналістської 

діяльності: у школі діяли радіовузол, радіоклуб політінформаторів, кінотеатр. 

Систематично відбувалися календарні ігри на першість школи з гандболу, 

футболу, волейболу. У зимовий період діти забезпечувалися лижами,  уроки 

фізкультури відбувалися на свіжому повітрі. Туристична і краєзнавча 

діяльність не обмежувалася традиційними мандрівками довколишніми місцями 

чи екскурсіями краєм, численні екскурсії до Риги, Вільнюса, Москви, 

Новгорода, Ленінграда, Бреста, Одеси, Києва, Кубані, Криму, Молдови, 

Азербайджану не тільки приносили емоційно-естетичне задоволення  дітям, а й 

істотно розширювали знання з історії, географії, формували пізнавальний 

інтерес, виховували високі художньо-мистецькі смаки шляхом знайомства з 

мистецькими пам’ятками відвіданих міст, музеїв, галерей тощо. 

У своїй авторській концепції директор-новатор вагоме місце відводив 

сільській школі – центру роботи не тільки з дітьми, а й дорослими. Формами 

роботи з батьками, окрім традиційних (обов’язкові (двічі на рік) візити 

класного керівника до сім’ї школяра чи напередодні навчального року 

відвідання вчителем-класоводом свого майбутнього учня; батьківські збори; 

діяльність товариства «Знання» тощо), активно впроваджували нову форму 

співпраці: разом з дітьми практикувалися лекції-концерти, вели пропаганду 

здорового способу життя, максимально залучали батьків до життя школи через 

спільне проведення «господарської толоки» тощо. Традиційно влаштовувати 

не лише для батьків, а й усіх мешканців села та довколишніх населених 

пунктів масові заходи: спортивні змагання, концерти, свята врожаю, свята 

квітів тощо. Школі, на глибоке переконання В. Білавича,  під силу було 

«повернути селу сільський спосіб життя, зробити його не тільки економічно 

змістовним, а й висококультурним» [3; 6].  

Висновки. Наріжною ідеєю управлінської діяльності директорів-новаторів 

сільських шкіл другої половини ХХ ст. стало налагодження системи трудової 



підготовки юнаків і дівчат, виховання господарської культури, формування 

навичок господаря рідної землі. Під час перебудови у середині 80-х рр. ХХ 

століття відбувається зміна пріоритетів та актуалізуються принципи 

органічного поєднання єдиноначальності і колегіальності; демократичного 

централізму; відповідальності; розширення ініціативності й самодіяльності 

тощо. 
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Abstract. This article is about the main approaches to understanding the organization of educational 
work in small schools in Ukraine in the second half of the twentieth century. Describes the features of a 
systematic approach to the management of educational institutions. Profound vision of a scientific approach 
to system management and application of modern principles for the effective management of educational 
institutions, providing public educated and highly skilled workers. It is accented that changes in the state 
socio-political, economic and cultural life in the mid 80-ies of the XXth century touched the educational 
sphere in general and education management system in particular. 

Key words: education, rural school, education goal, the task of education, principles of management, 
management activities, comprehensive school headmaster.  
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