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Тарас Сорока  
 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  
ШКОЛІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 
Трудове навчання як компонент освітньої галузі «Технологія» зазнає 

змін з розвитком науково-технічного прогресу, модернізації сфери техніки 
і технологій. Такі зміни повинні відбуватися з урахуванням історичного 
досвіду педагогічної науки і практики. 

Пошук шляхів поліпшення трудової підготовки підростаючого 
покоління в закладах освіти триває. Наукова розробка сучасного змісту 
трудового навчання, підходів до його відбору, структурування та побудова 
можливі лише за умов вивчення теорії і практики розвитку предмета в ми-
нулому та його переосмислення з позицій сучасності. 

Питання історії трудової підготовки завжди перебувало в центрі ува-
ги науковців. Так, розвиток змісту знань з елементів техніки у системі тру-
дового навчання учнів загальноосвітньої школи протягом 1931–1986 рр. 
досліджував О. Христіанінов, закономірності розвитку трудової підготовки 
учнів в загальноосвітніх школах України – А. Вихрущ, особливості роз-
витку трудової підготовки учнів в загальноосвітніх школах у 1937–1954 рр. 
– В. Кухарський, систему трудової підготовки учнів в загальноосвітніх 
школах України в другій половині XX століття – С. Дем’янчук, 
особливості підготовки вчителів трудового навчання у вищих навчальних 
закладах України в другій половині XX століття – Б. Струганець та ін. 

Поряд з цим актуальним залишається аналіз специфіки трудового 
навчання у різні періоди в контексті сучасних проблем модернізації освіти 
для виокремлення тих позитивних результатів історичного досвіду, які 
доцільно застосувати в наш час. 

Мета статті: охарактеризувати розвиток трудового навчання як нав-
чального предмета в загальноосвітній школі в історичному аспекті. 

Трудове навчання як навчальний предмет пройшло досить складний 
шлях свого становлення. З його відміною у 1937 році в школі відбувся 
спад загального рівня трудової підготовки учнів. Введення фрагментів ви-
робничого характеру в зміст шкільних предметів – основ наук, які були 
покликані замінити окремий предмет «Трудове навчання», не давали ба-
жаних результатів у досягненні соціального замовлення щодо трудового 
виховання та навчання і профорієнтації учнівської молоді. Надалі зміст 
трудового навчання не вдосконалювався, методика проведення занять 
технічного характеру розглядалася лише стосовно позакласної, гурткової 
роботи [8]. 

У 1954 році розпочався новий етап у трудовій підготовці школярів. В 
умовах авторитарного управління державою загалом та освітою зокрема, 
що властиве періоду другої половини XX століття, головною вимогою до 
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трудового навчання було задоволення потреб суспільства у підготовці ви-
бору й отримання переважно робітничих професій. У зв’язку з цим зміст 
навчального предмета спрямовувався на формування у школярів 
найпростіших трудових прийомів і навичок, які були необхідні в масовому 
виробництві. Організація трудового навчання учнів, що формувалася 
впродовж багатьох років, мала певні позитивні риси, зокрема: відведення 
стабільної кількості обов’язкових годин на трудове навчання, наявність 
мережі позашкільних закладів технічного спрямування, існування 
централізованої системи матеріально-технічного постачання [8]. 

Радянська теорія трудового і професійного становлення особистості 
стала основою формування трудової політехнічної школи. Значну увагу 
приділяли трудовому вихованню та навчанню відомі вчені-педагоги. 

Надмірна «увага» зі сторони партії постійно вимагала вдосконалення 
трудової підготовки учнів. Це призвело до того, що, в деякій мірі, 
навчальні програми з трудового навчання розроблялися і впроваджувалися 
у школи як відповідь на урядові постанови без достатньої попередньої 
апробації. 

До кінця 50-х років ХХ століття у школах були труднощі не лише з 
матеріальною базою навчальних майстерень, в багатьох школах приміщень 
для занять не було взагалі, це призводить до того, що години відведені на 
заняття в них використовувалися на навчально-дослідних ділянках вчите-
лями ботаніки. 

Існувала проблема вчительських кадрів. Відсутність методичного за-
безпечення на уроках трудового навчання викликала значні труднощі в 
організації навчально-виховного процесу. 

Однак, завдяки наполегливим творчим пошукам науковців, 
методистів та вчителів було набуто чималий досвід в галузі трудового нав-
чання. 

Період 1954–1970 років можна вважати періодом формування змісту 
навчального предмета: 

– програми поступово вдосконалювалися: відбулася диференціація 
навчального матеріалу для дівчат і хлопців, а також для міста й села; вво-
дилися нові розділи, які були спрямовані на розвиток технічної творчості 
конструкторських здібностей школярів; 

– заміна систем трудового навчання з операційно-комплексної, яка 
була характерна для виробничого навчання і забезпечувала професійну 
освіту на операційно-предметну та предметно-операційну сприяла 
переорієнтації змісту навчання в шкільних майстернях на вирішення зав-
дань політехнічної освіти. 

Характеристика методичних засобів та організаційних підходів, що 
застосовувалися в навчальному процесі в період 1954–1970 років свідчить 
про те, що: 

– велику увагу на уроках було приділено розвитку в учнів конст-
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рукторських здібностей, технічного мислення (використання на заняттях 
технологічних карток; технічних задач: дослідницьких, конструкторсько-
технологічних, організаційних; вправ: відтворюваних, тренувальних, 
творчих); 

– самостійності учнів у навчальному процесі сприяло: застосування 
роздаткового матеріалу, а саме інструкційних карток (робочих, 
інформаційних, контрольно-перевірочних, карток робочих прийомів); нав-
чання самостійному користуванню технічними довідниками, літературою; 

– розвиток політехнічного кругозору забезпечувало використання 
на уроках: наочних посібників (стендів, таблиць, ескізів, рисунків); 
технічних засобів навчання (пристроїв програмованого контролю); 
технічних засобів самоконтролю (тренажерів, координаторів). 

Виховні можливості навчального предмета забезпечувало поєднання 
навчання з продуктивною працею, яка включала три напрямки: праця, ре-
зультат якої призначений для потреб свого колективу; праця, результат 
якої призначений для потреб інших колективів; праця, результат якої при-
значений для потреб всього суспільства. 

З переходом до загальної середньої освіти (1972 р.) перед 
педагогічною наукою і практикою постають нові завдання, а саме забезпе-
чити ґрунтовне знання учнів з основ наук, трудової і політехнічної 
підготовки, відповідно до зростаючого рівня розвитку науки і техніки, вра-
ховуючи потреби суспільства, здібності й бажання учнів [2, с. 25–28]. 

Трудове навчання було зорієнтовано на ознайомлення учнів з основ-
ними принципами виробничих процесів, навчання їх користуванню 
найпростішими ручними і механізованими знаряддями праці в процесі об-
робки найпоширеніших матеріалів. Зміст предмета набував політехнічної 
спрямованості, в процесі навчання в учнів формувалися якості особистості, 
знання, вміння, навички, які дозволяли орієнтуватися у всій системі 
суспільного виробництва. 

Формування змісту навчального предмета у 70-х роках ХХ століття 
залишалось однією із головних науково-педагогічних проблем. Позитив-
ним моментом слід охарактеризувати те, що програми доповнювалися но-
вим змістом з конструювання, машинознавства, що сприяло розвитку кон-
структорсько-технологічних знань і вмінь у школярів [4, с. 31]. Проекти 
програм проходили достатню попередню апробацію, виносилися на обго-
ворення вчителями. Розробляються нові системи, які були закладені в ос-
нову навчальних програм це предметно-технологічна (1980 р.) та конст-
рукторсько-технологічна (1986 р.). 

Вагому роль в організації трудового навчання відіграло введення в 
дію у 1978 році «Положення про базове підприємство (організацію) 
загальноосвітньої школи», що давало можливість учням наочно ознайом-
люватися з основними виробничими процесами під час екскурсій. Базове 
підприємство допомагало в організації суспільно корисної продуктивної 
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праці школярів [1, с. 87]. 
На порядок денний було поставлено питання щодо покращення 

матеріальної бази шкільних навчальних майстерень. Це підтверджує вве-
дення в дію у 1978 році «Типового положення про навчальні майстерні 
загальноосвітньої школи» [1, с. 136] та у 1986 році нового «Положення про 
навчальні майстерні загальноосвітньої школи». 

В період 1971–1990 років значного розвитку набула робота в галузі 
методики проведення занять з трудового навчання. Охарактеризуємо 
основні досягнення в даному напрямку [8]: 

– диференційовано систему методів на дві групи за способом 
діяльності учнів на уроці (методи учіння) і способом діяльності вчителя на 
уроці (методи научіння); 

– на заняттях застосовувалися різні методичні прийоми для 
успішного формування в учнів знань, умінь, навичок (порівняння, 
співставлення і т. д.); 

– розвитку політехнічного кругозору сприяло використання в нав-
чальному процесі методу демонстрації (застосовувалися такі види 
демонстрацій: предметів, об’єктів, процесів, які вивчалися, в натуральному 
вигляді; кінофільмів, діафільмів, графічних посібників, прийомів роботи); 

– проблемний метод в трудовому навчанні будувався на основі 
протиріч, закладених в зміст навчального матеріалу; 

– для розвитку в учнів технічного мислення в процесі трудового 
навчання використовувалися технічні задачі, вправи, картки-завдання; роз-
витку конструкторсько-технологічних знань і умінь сприяло використання 
креслень, ескізів, технологічних карток з неповними даними; 

– посилювалась увага до ролі міжпредметних зв’язків на уроці 
(вчителями встановлювалися можливі міжпредметні зв’язки окремих тем 
трудового навчання і основ наук); 

– для оцінювання навчальних досягнень школярів використовува-
лися різні прийоми виставлення оцінок, як традиційні, так і нові, зокрема, 
програмований контроль (машинний та безмашинний); 

– в даний період посилюється увага до профорієнтаційної роботи. В 
школах створюються комісії та кабінети професійної орієнтації. Для 
кращої організації роботи по даному напрямку вчителям було рекомендо-
вано складати перспективний план профорієнтаційної роботи по кожному 
розділу й темі програми. 

Проголошення України як незалежної держави сприяло виникненню 
принципово нових передумов для вдосконалення системи трудової 
підготовки учнів: 

– створення національної школи, а отже відповідно національної 
системи виховання сприяло формуванню національної системи трудової 
підготовки школярів, яка забезпечувала врахування менталітету українців; 

– перехід держави до ринкових відносин активізував у підлітків 
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почуття відповідальності щодо пошуку свого місця на ринку праці [6, 
с. 30–31]. 

В Концепції середньої загальноосвітньої школи (1991 р.) було визна-
чено головні завдання і перспективи розвитку школи. Документом пере-
дбачено відображення в змісті навчання і виховання традицій національної 
культури, індивідуалізацію і диференціацію навчально-виховного процесу 
і його розвиток з урахуванням національних традицій [5, с. 3]. 

Зміст трудового навчання будується на політехнічній основі, в який 
закладаються питання економічного та екологічного виховання учнів. Про-
грамами чітко визначено коло знань, вмінь, якими повинні оволодіти учні 
в кожному класі. Серед систем трудового навчання домінуючою стає кон-
структорсько-технологічна [7]. 

Диференціація навчальних програм забезпечувала врахування 
фізіологічних особливостей школярів (поділ на групи хлопців і дівчат), а 
також умов міста і села. Варіативність навчального матеріалу сприяла вра-
хуванню регіональних особливостей розташування шкіл. 

В процесі трудового навчання в центрі уваги ставиться самовизна-
чення і самореалізація учня, виховання і самовиховання в нього трудового 
образу життя, а не просто сукупності трудових знань, вмінь, навичок. 
Відбувається переорієнтація трудового навчання на особистісно-
зорієнтований підхід до навчання учнів [9, с. 23–29]. 

Зосереджується увага на педагогічній діагностиці навчально-
виховного процесу в шкільних майстернях, що забезпечує виявлення умов 
та факторів, які впливають на ефективність навчання. 

Провідною формою навчання стає індивідуальна, яка дозволяє учням 
засвоювати знання у тому темпі, який відповідає їх пізнавальним 
здібностям, а також дає можливість здібним або особливо обдарованим 
школярам максимально розвивати власні позитивні задатки, розкривати 
творчий інтелектуальний потенціал. З цією метою в процесі навчання ши-
рокого застосування набули диференційовані завдання різних рівнів 
складності. 

Посилюється увага до самостійної роботи учнів на уроці в процесі як 
вивчення теоретичного матеріалу, так і практичного виконання робіт. 

Зміни в суспільно-економічному житті країни значною мірою впли-
вають на особливості вибору професії підростаючого покоління. Нової суті 
на уроках трудового навчання набуває зміст профорієнтаційної роботи. Він 
включає два напрямки: інформаційний – ознайомлення учнів з різними 
професіями і виховний – орієнтація учнів на необхідні в ринковій 
економіці професії та спеціальності [3, с. 111–124]. 

Однак, слід зауважити, що повноцінна система трудового навчання в 
загальноосвітній школі була неможлива через недостатнє фінансування 
освітньої галузі. Одним із першочергових завдань було збереження 
існуючих навчальних майстерень, відповідного обладнання. Економічна 
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ситуація в державі, яка домінувала в 90-ті роки ХХ століття не сприяла по-
кращенню матеріально-технічної бази шкіл. «Положення про навчальні 
майстерні навчально-виховного закладу» (1994 р.) в цих умовах практично 
не реалізовувалось. А це ставало перешкодою для оновлення змісту пред-
мета відповідно до науково-технічного переозброєння народного госпо-
дарства, інтенсивного запровадження нових технологій в сфері виробниц-
тва й обслуговування [2, 83–97]. 

В умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного 
суспільства перед предметом «Трудове навчання» поставлено нові завдан-
ня. Предмет має на меті формування технологічно грамотної особистості, 
підготовленої до життя і активної трудової діяльності в сучасних умовах, 
життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господар-
ства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури 
учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення 
в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення 
допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням 
індивідуальних можливостей [10, с. 2–7]. 

Підвищення якості сучасної трудової підготовки обумовлене 
необхідністю набуття школярами здатності швидко освоювати технічні 
нововведення і відкриття. В цих умовах різко зростає значення психолого-
педагогічного і дидактичного аспектів трудової підготовки. Відбувається її 
переорієнтація на особистісно-орієнтований підхід до учнів. Однак це не 
означає відмови від усіх перевірених багаторічною практикою видів і норм 
навчально-трудової діяльності школярів. Окремі особливості трудового 
навчання за минулі роки можуть бути перенесені в сучасні умови, зокрема, 
засоби формування у школярів конструкторських здібностей, технічного 
мислення, політехнічного світогляду, самостійності у навчальному 
процесі. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Аверичев Ю. П. Сборник документов по трудовому обучению 
/ Ю. П. Аверичев, С. М. Кулешов. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с. 

2. Вихрущ А. В. Система трудової підготовки учнів у загальноосвітніх 
школах України (1945–1999 рр.) / А. В. Вихрущ, С. П. Дем’янчук. – 
Тернопіль : ТЕІПО, 2000. – 180 с. 

3. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання / 
Д. О. Тхоржевський, В. О. Дідух, В. К. Сидоренко та ін. ; За ред. 
Д. О. Тхоржевського. – К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 1998. – 184 с. 

4. Поляков В. А. Актуальные задачи исследований по проблемам трудо-
вой подготовки учащихся / В. А. Поляков // Школа и производство. –
1979. – № 5. – С. 31. 

5. Про концепцію середньої загальноосвітньої школи України. Рішення 
колегії Міністерства народної освіти України № 8/61 від 12.09.91 р. // 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 199 

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1992. – № 4. – 
С. 3. 

6. Про поліпшення трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл 
України. Лист міністерства освіти від 14.12.92 // Інформаційний 
збірник Міністерства освіти України. – 1993. – № 4. – С. 30–31. 

7. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчан-
ня» (5–9 класи) / [розроб. В. М. Мадзігон та ін.]. – К. : Шкільний світ, 
2001. – 311 с. 

8. Сорока Т. П. Зміст і методика трудового навчання учнів 5–7 класів 
загальноосвітньої школи в Україні (друга половина XX століття) : дис. 
… кандидата пед. наук : 13. 00. 02 / Сорока Тарас Петрович. – К., 2007. 
− 238 с. 

9. Сучасні проблеми трудової підготовки школярів / [за ред. 
Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТДПУ, 1994. – 38 с. 

10. Трудове навчання 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх нав-
чальних закладів. – Київ : Ірпінь, 2005. – 255 с. 


