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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ  

У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ 

 

Проблемі виховання культури праці приділяв велику увагу  видатний 

український педагог В. О. Сухомлинський. В єдності культури праці і 

загального гармонійного розвитку особистості він бачив один із 

основоположних принципів трудового виховання. Він говорив, що якого б 

високого рівня не досягла технічна думка, шлях до наукових вершин і 

культури праці буде йти через оволодіння азбукою техніки, під якою він 

розуміє вміння читати технічну документацію, знання нескладних 

інструментів, приладів та механізмів. Гармонійного, всебічного розвитку, 

освіченості, духовного багатства, моральної чистоти – усього цього 
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людина досягає лише за умови, коли поряд з інтелектуальною, моральною, 

естетичною і фізичною культурою досягає високого ступеня культура 

праці трудової творчості [6]. 

На думку І. В. Зельдіса, культура праці щодо занять з трудового 

навчання – це вміння планувати свою роботу, вважаючи її частиною 

трудової діяльності всього колективу; утримувати в чистоті своє робоче 

місце й раціонально використовувати знаряддя праці та матеріали; 

працювати швидко й охайно, дотримуючись правильної робочої пози і 

застосовуючи раціональні прийоми праці; високоякісно виконувати 

навчально-трудові завдання; точно і відповідно до вимог, які ставляться у 

даний період навчання, виготовляти вироби; вміти користуватися 

технічною документацією; точно дотримуватись правил техніки безпеки і 

гігієни праці, виконувати будь-яку доручену справу творчо, виявляючи при 

цьому розумову ініціативу [2; 5]. 

Як свідчить вивчення практики роботи шкіл, більшість учнів мають 

низький рівень культури праці. Вчителі трудового навчання не приділяють 

належної уваги питанням формування в учнів таких елементів культури 

праці, як уміння планувати, раціонально організовувати та здійснювати 

контроль за навчально-трудовою діяльністю, які є визначальними в умовах 

проектно-технологічного підходу. Тому серед завдань, поставлених перед 

сучасною школою, вагоме місце має займати формування у підростаючого 

покоління культури праці, необхідність якої визначено і в Державному 

стандарті освітньої галузі «Технологія», і в новій програмі з трудового 

навчання. 

Виконання цього завдання вимагає подальшого вдосконалення 

навчально-виховного процесу. Не дивлячись на те, що вітчизняною 

науковою школою в цьому напрямі проводилась певна робота, настав час 

перейти від окремих елементів до чітко продуманої системи її організації, 

до розробки конкретних і дієвих положень методики формування культури 

праці школярів. 

Психолого-педагогічні проблеми формування загальної культури 

особистості, зокрема, виховання культури поведінки, спілкування, 

мислення, значення діяльності в розвитку особистості (в тому числі її 

культури), обґрунтовані Л. І. Божович, Л. С. Виготським, Ю. З. Гільбухом, 

В. В. Давидовим, Д. Б. Ельконіним, Г. С. Костюком, Т. В. Кудрявцевим, 

О. М. Леонтьєвим, К. К. Платоновим, С. Л. Рубінштейном, Б. М. Тепловим, 

В. В. Чебишевою, В. Д. Шадриковим та іншими [6–8]. 

Проте, не проводилося спеціальної наукової роботи щодо процесу 

формування культури праці особистості в умовах модернізації загальної 

середньої освіти, реалізації освітньої галузі «Технологія», впровадження 

проектно-технологічної системи. 
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Одночасно необхідно зауважити, що на сьогоднішній день у 

суспільстві накопичилась низка протиріч: 

– між потребою суспільства в особистості, здатної до самостійного 

керування власною діяльністю, і обмеженими можливостями задоволення 

цієї потреби в умовах школи; 

– між необхідністю формування самостійності, організованості та 

відповідальності в підростаючого покоління, і відсутністю системи роботи 

з вивчення декоративно-прикладної творчості у позаурочній роботі в учнів 

цих важливих елементів культури праці; 

– між об’єктивною необхідністю у формуванні культури праці в 

учнів та реальним станом вирішення цієї проблеми у практиці роботи 

школи; 

– між потребою систематичної роботи з формування основ 

культури праці школярів у процесі вивчення декоративно-прикладної 

творчості у позаурочній роботі та відсутністю обґрунтованої моделі та 

практичних рекомендацій щодо забезпечення названої діяльності [7]. 

Отже, актуальність проблеми, її виключно важливе соціально-

педагогічне значення, недостатність наукових розробок у теорії і практиці 

вивчення декоративно-прикладної творчості у позаурочній роботі 

спонукали до обрання теми нашого дослідження: «Формування в учнів 

культури праці в процесі вивчення декоративно-прикладної творчості у 

позаурочній роботі». 

Ми виходили із того положення, що формування в учнів культури 

праці при вивченні декоративно-прикладної творчості у позаурочній 

роботі буде ефективне за таких організаційно-методичних умов, коли буде 

забезпечення наступності та етапності у формуванні культури праці; 

гармонізації інтелектуального, практичного та особистісного компонентів 

культури праці; формування організаторських умінь та вмінь планувати, 

що складають основу високої культури праці і професійно важливих 

якостей особистості; надання учням максимально можливої самостійності, 

активності, ініціативи; систематичного включення учнів у колективні 

форми творчої діяльності і продуктивної праці; організації реальної участі 

школярів у цілісному процесі праці (від задуму до кінцевого продукту). 

В процесі дослідження нами було вивчено та проаналізовано 

філософську, психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми, 

з’ясовано ступінь її розробленості; визначено і конкретизовано об’єкт і 

предмет дослідження, розроблено гіпотезу наукової роботи, уточнено 

завдання і методи дослідження; обґрунтовано зміст та структуру поняття 

«культура праці»; визначено основні структурні компоненти культури 

праці учнів. 

Також в процесі дослідження нами було здійснено аналіз та 
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узагальнення педагогічного досвіду, масової практики позашкільних 

закладів, шкільної документації, навчальних програм з метою визначення 

стану, тенденцій та умов процесу формування культури при вивченні 

декоративно-прикладної творчості у позаурочній роботі; обґрунтовано 

основні поняття, зміст і засоби формування культури праці учнів; 

перевірялась ефективність запропонованої методики формування культури 

при вивченні декоративно-прикладної творчості у позаурочній роботі. 
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