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Національна система освіти на сьогоднішньому етапі зумовлює нові 

економічні та суспільні реалії, які є пріоритетами подальшого розвитку. 

Результати ретельного аналізу джерел є свідченням того, що вітчизняний та 

зарубіжний досвід трудового виховання трансформується в нові сучасні форми 

та методи профільної підготовки підростаючого покоління, а відтак і 

актуальність передового педагогічного досвіду в умовах організації 

продуктивної праці у тісному взаємозв’язку з навчанням старшокласників є 

важливою науковою та педагогічною проблемою. 

Проблема теоретичного аспекту залучення учнів старших класів до 

трудової діяльності в ключі профільної підготовки вимагають розширеного 

творчого аналізу наукових і педагогічних здобутків, критичного вивчення та 

залучення практичного передового досвіду педагогів сучасності та педагогів-

новаторів різних історичних періодів. 

Аналіз основних концепцій трудового виховання та навчання здійснено в 

наукових доробках І. Франка, Л. Толстого, К. Ушинського, Г. Сковороди, 

О. Духновича, Т. Мора, Т. Кампанелли, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, 

Г. Кершенштейнера та інших видатних діячів. 

Довгий час основним завданням виховного процесу підростаючого 

покоління був «всебічний розвиток особистості», який вважався основною 

метою виховання – «формування в учнів комуністичного ставлення до праці», 

«політехнічна підготовка». 

Ці завдання реалізовувалися шляхом обов’язкового залучення учнів до 

продуктивної праці. Базові поняття були постулатами для декількох поколінь 

вітчизняних науковців-педагогів. 

Трудове виховання витікало з діяльності первісних людей, а умовами 

виникнення самого феномену трудового виховання були: необхідність 

первісних людей у виготовленні знарядь праці, потреба у передачі трудових 



навиків та подальше використання цих знарядь для побутових потреб 

наступними поколіннями. Продуктивна праця була засобом трудового 

виховання та навчання. Вітчизняна етнопедагогіка підкреслює значення 

продуктивної праці для реалізації завдань розвитку особистості в соціумі. 

З середини ХІХ ст. звичною практикою в багатьох країнах, включно і на 

території України, було залучення дітей до роботи по найму. Широко 

використовувалася така практика заробітчанства, як навчання у майстра-

ремісника, на що йшли роки. Такий спосіб навчання та передачі досвіду 

продуктивної праці називався «школою учнівства». Соціалісти-утопісти 

вважали таку форму трудового виховання ефективним засобом розвитку та 

становлення особистості, що практично застосовувався протягом тривалого 

часу. 

Ще такі відомі соціалісти-утопісти, як Т. Мор [9] і Т. Кампанелла [4] 

запропонували ідею поєднання продуктивної праці з навчанням. Т. Мор у своїх 

працях вперше змалював ідеалізацію майбутнього, де в школах діти мають бути 

ознайомленні з роботою на полях і, таким чином, усі люди мали б бути навчені 

землеробству та скотарству в суспільстві, в якому б не було неробства, а усі 

працювали б задля суспільства. Р. Оуен у ХІХ ст. реалізував цю ідею поєднання 

навчання і продуктивної праці. На його думку, це абсолютно протилежні 

процеси, зовсім не мають ніякої реалізації в практичній діяльності, кожен з цих 

процесів має своє завдання і мету. 

Розвиток зарубіжного шкільництва в аспекті впровадження продуктивної 

праці з метою розвитку особистості виявився занадто тривалим в часі. На 

початковому етапі залучення дітей до виконання продуктивної праці він мав 

економічну мету. Наприклад, Дж. Локк запропонував ідею, яка базувалася на 

тому, щоб на утримання шкіл для дітей жебраків та злочинців не 

використовувати державні кошти, а запропонувати їх самим заробити ці кошти, 

залучаючи цих же дітей до виконання посильної їм праці. Отримані за цю 

роботу гроші можна було б передавати власникам таких шкіл і притулків для 

використання в цілях фінансування витрат на утримання дітей та ще й 

отримання прибутків. 



Продуктивна праця, на думку Дж. Локка, для дітей буржуа має подвійну 

користь: зміцнення здоров’я дітей за рахунок перебування на свіжому повітрі та 

виконання посильних фізичних навантажень, залучення до трудового процесу, 

як засіб вдосконалення робітничих навиків і використання їх в подальшому для 

експлуатації найманих робітників. На думку Дж. Локка, знання потрібно 

застосовувати на практиці, а людина повинна займатися відповідним ремеслом 

для подальшого використання знань з набутого досвіду в своїй подальшій 

практичній діяльності. Потрібно використовувати набуті під час праці навички 

для вдосконалення особистих якостей людини [7]. У даному випадку виконання 

роботи розглядалося як засіб гармонізації особистості в фізичній і семантичній 

реальності.  

В 1695 р. Дж. Беллерс запропонував ідею змінити суспільство за 

допомогою трудового виховання підростаючого покоління і всього народу за 

рахунок організації коледжів. У таких коледжах підлітки різних соціальних 

прошарків мали б змогу на основі трудового виховання навчитися любові до 

праці. Таким проектом передбачалося організувати навчально-виховний заклад, 

який би мав поєднання школи трудового навчання і промислового 

підприємства. На думку Дж. Беллерса, трудове виховання особистості не мало 

на меті суто вузької спеціалізації. Основний акцент ставився на позитивному 

впливі трудового виховання на розумовий і фізичний розвиток, на виховання 

вольових якостей і загартування характеру. На його думку, можна було б дітей 

з чотирьох чи п’яти років навчати шити, в’язати, прясти або чесати вовну [10, 

144]. На думку Дж. Беллерса, трудове навчання не пов’язане з фізичною 

працею, і це набагато краще, аніж виховання неробства, а посильна фізична 

праця корисна для здоров’я і є необхідністю. У створених робітничих коледжах 

трудове виховання і навчання повинне взаємодоповнювати одне одного, лише 

за таких умов суспільно-громадське трудове виховання буде мати 

максимальний ефект. Педагоги-новатори радянської школи 60-70-х років ХХ 

століття частково реалізували цю ідею на практиці. 

Ідеологічні вчення Ж.-Ж. Руссо щодо трудового виховання та навчання 

також мали новаторський характер. Його ідея мала глибоке переконання, яке 



базувалося на тому, що кожна людина може власною працею забезпечити собі 

незалежність і волю, саме тому трудове виховання є дієвим засобом виховання, 

яке базується на основі отримання навиків із садівництва, землеробства, 

столярних і слюсарних робіт тощо. Для того, щоб мати змогу утримувати себе і 

свою родину, на його думку, кожен має володіти якимось ремеслом, мати 

необхідні знання та використовувати їх на практиці. Наступним кроком до 

політехнізму і чи не найголовнішим у його концепції трудового виховання став 

принцип багаторемісничої підготовки дитини. На його думку, саме це дасть 

змогу особистості різносторонньо розвиватися і мати змогу обрати для себе 

найбільш вигідний і привабливий вид діяльності для вибору професії. 

Вдале поєднання праці і навчання мало забезпечити, на думку Ж.-

Ж. Руссо, засвоєння знань на практиці, в чому і полягає «трудовий метод 

навчання». Таке поєднання дає чітке усвідомлення того, що дитина не тільки 

буде знайомитися з трудовим процесом, який стане в нагоді в дорослому житті, 

а й сама стане учасником трудових відносин. 

Ідея поліремісничої підготовки мала місце в методичних працях Ж.-

Ж. Руссо. Адже ще в дитинстві та в юні роки він мав нагоду спробувати свої 

сили майже в трьох десятках професій, опановуючи необхідні для цього 

навики. Отже, умови праці та життя було закладено в основу поліремісничої 

підготовки підростаючого покоління. Також цьому сприяли ще й роздуми про 

правильний і раціональний розподіл праці, адже саме він став витоком сучасної 

культури і дав змогу відчути людям рівність і свободу в суспільстві. Виходячи з 

цього, оволодівши навичками лише однієї професії, людина не може відчувати 

себе ні рівною з іншими, ні вільною, бо вона є обмеженою трудовою 

одноманітністю і не має іншого вибору, аніж користуватися раніше набутими 

знаннями та навичками, не маючи інших уявлень про різні трудові процеси. 

Тим самим коваль потрапляв у залежність від землевласника, а землевласник – 

від коваля. Чим вужчою буде спеціалізація робітника, тим в більшу залежність 

він буде потрапляти в ході трудового процесу. 

На думку Ж. –Ж. Руссо, кожен учень обов’язково має оволодіти ручною 

працею, бо вона є максимально наближеною до природнього трудового 



процесу. Адже під час праці, в ході виконання трудовий дій, людина може 

усвідомити себе в соціальних відносинах з іншими учасниками цього процесу і 

дасть змогу задовольнити себе матеріально не залежно від змін долі [11]. 

Людина, вступаючи у взаємодію з природою і соціокультурною сферою, 

закладає основу свого розвитку, і, перебуваючи у «природному стані» 

продуктивної праці, наближається до розуміння ідеї різних епох, що 

залишається актуальним для педагогіки сьогодення. Отже, продуктивна праця є 

основою соціального, культурного та всебічного розвитку особистості. 

Схожими є тенденції «природнього розподілу праці» і у працях 

Л. Толстого. Основною ідеєю в правильному розподілі професійних відносин, 

на його думку, є те, що професійна спеціалізація має на меті захоплення чужої 

праці і спричинює нерівність між людьми в процесі трудових відносин [12].  

Поєднання доцільності виховання дітей в праці, практичного залучення 

дітей до трудових процесів, а також поліремісництва стало передумовою 

виникнення нової педагогічної думки – політехнічного виховання. Вперше ідея 

політехнічного виховання підростаючого покоління була сформульована К. 

Марксом «Під вихованням ми розуміємо три речі: по-перше, розумове 

виховання; по-друге – фізичне виховання, таке, яке дається в гімнастичних 

школах та військовими вправами; по-третє: технічне навчання, яке знайомить з 

основними принципами всіх процесів виробництва і водночас дає дитині або 

підлітку навички поводження з найпростішими знаряддями всіх виробництв» 

[8, 76]. 

Частково ідеї трудового виховання були використані в системі 

соціального виховання в радянській школі в працях П. Блонського [1]. 

Соціальне виховання підростаючого покоління не повинно бути відірваним від 

трудового виховання підлітків на виробництві, оскільки така модель виховання 

найбільш точно відображає організацію життя соціалістичного суспільства. 

Автор пропонував значну частину навчального часу відводити на проходження 

практики на виробництвах. За таких умов учні мали б змогу наблизитися 

практично до процесу трудової діяльності на виробництві від перших його 

етапів до фінальних, а також мали б змогу спостерігати, як проводиться 



адміністративно-трудова діяльність і технологічний процес на виробництві. З 

часом учні мали б змогу пройти практику та стажування в адміністративних 

органах, які забезпечують роботу окремих підприємств або цілої галузі. 

Несподіваний і оригінальний підхід до організації трудового виховання 

був сформульований на початку 20-х років ХХ ст. О. Гастєвим, який був одним 

з основоположників наукової організації праці. Вчений намагався опрацювати 

та реалізувати на практиці так звану «індустріальну педагогіку», яка мала на 

меті професійну підготовку підростаючого покоління («машинізованого 

покоління»). Нове покоління здатне швидше адаптуватися до нових викликів 

цивілізації та до механізації трудового процесу, і взагалі молодь більш схильна 

до винахідництва, раціоналізаторства та вдосконалення технологічних 

процесів. Він критикував класичну модель трудового виховання і називав його 

занадто стилізованим та заідеологізованим [3]. Однозначним було ствердження 

щодо значущого впливу трудового виховання та продуктивної праці на 

моральне виховання підростаючого покоління, тоді радянська школа була 

офіційно визнана не тільки загальноосвітньою, а ще й «трудовою та 

політехнічною». Деякий час школа мала тісні зв’язки з виробничим навчанням 

та була відкритою для впровадження новітніх педагогічних технологій. 

Досить популярною в період перебудови вітчизняної школи була теорія 

громадянського виховання та трудової школи Г. Кершенштейнера [6]. Автор 

статей висловив ідею подвійної системи народної освіти. Окрім народної 

школи, яка мала в резерві «трудові принципи навчання», та відмови від так 

званого «книжного навчання», він пропонував ще й середню школу – реальні 

училища та гімназії, на які трудовий принцип навчання не поширювався б. В 

гімназіях трудовою діяльністю повинна була б вважатися робота з книгою, а в 

реальних училищах альтернативою продуктивної праці повинна була б 

вважатися робота в лабораторіях. Г. Кершенштейнер був прибічником 

ремісництва і пропонував поєднати політехнічне навчання з практичною 

підготовкою в умовах реального ремісничого виробництва. 

На думку автора, в основі формування «ідеальної людини» лежить 

продуктивна праця з народних ремесел. Реміснича школа, на його думку, 



повинна була б реалізовувати два підходи: вчити дитину займатися 

продуктивною діяльністю (отримувати спеціальність) та готувати учнів до 

служіння своєму народові. Він зазначав: «Шлях до ідеальної людини веде через 

корисну людину. Корисною вважається така людина, яка пізнала і знає свою 

працю і працю свого народу та має волю і силу її здійснювати» » [5, 119-121].  

Лояльне ставлення до ідеологічної спадщини Г. Кершенштейнера у 30-х 

роках ХХ ст. різко змінилося. Його почали називати реакціонером і 

консерватором, і було б помилковим вважати, що праці німецького 

реформатора не мали нічого цінного, чого не можна було б запровадити з 

метою здійснення трудового виховання учнів у радянський період. 

Емпіричний досвід продуктивної праці в умовах навчання відповідно до 

методу проектів є не менш важливим. Глибокий аналіз використання методу 

проектів у вітчизняній та зарубіжній педагогіці та його значення в залученні 

дітей до продуктивної праці висвітлив у своїх працях Г. Ващенко [2].  

На основі виконаного ним аналізу американський професор 

У. Кільпатрик сформулював наукове підґрунтя до створення методу проектів. 

Він дав чітке визначення поняттям «метод проектів» і «дослідницький метод», 

критикував невдале застосування елементів методу проектів в радянській школі 

та наводив приклади позитивного досвіду використання цього методу в 

американській школі. Прогнози щодо застосування методу проектів в 

українській школі за умов здобуття Україною незалежності виправдали себе. 

Експериментальне впровадження методу проектів в радянській школі у 

1929-1931 рр. пройшло невдало. Хоча народна освіта передбачала 

використання зарубіжного педагогічного досвіду на радянських освітніх 

теренах, але разом з тим спостерігалася аналогія вдалого застосування новітніх 

педагогічних технологій за кордоном та невдала практика застосування таких 

самих проектів в освітній системі радянської школи. Такі проекти зазвичай 

піддавалися нищівній критиці. Але й з такого невдалого експериментування 

Г. Ващенко зробив висновок. Він показав механізм дискредитації зарубіжних 

запозичень у галузі педагогіки та психології. 



Спотворення методу проектів, як зазначив Г. Ващенко, полягало у тому, 

що програмовий матеріал не був цілком і повністю узгоджений з комплексно-

проектними темами, що не давало можливості навіть досвідченим педагогам 

презентувати теоретичні дані в певній послідовності, а тим самим не могло 

надати учням систематичних знань. 

Порівнявши вітчизняний та зарубіжний досвід у використанні методу 

проектів, автор робить висновки, корисні для педагогіки в цілому, які можуть 

бути використані в будь-якій країні світу, у тому числі й в незалежній Україні. 

Висновки можна звести до таких тез: 

1. Розвиток особистої ініціативи та творчий розвиток є неможливим в 

країнах з тоталітарним режимом правління. 

2. Проектний метод навчання не можна перетворювати в систему, що 

включає в себе інші форми та методи навчання. 

3. Зв'язок школи із життям має бути тісним, але ні в якому разі не може 

бути прикріпленим до якогось виробництва. 

4. Реалізовуючи зв'язок теорії з практикою, слід уникати однобокого 

практицизму, звертати увагу на формування в учнів наукового світогляду, 

ґрунтовних знань та гнучкого логічного мислення. 

5. Не потрібно практичні знання учнів зводити до «чорної роботи», що 

має виконуватися лише фізичним шляхом, і неприпустимо давати дітям 

завдання, що вносять деморалізацію в життя родини і суспільства [2]. 

Важливий вплив трудового виховання на всебічний розвиток учня був 

проаналізований з боку вітчизняних та зарубіжних педагогічних теорій та 

практик. Під час проведення детального аналізу архівних джерел було 

визначено такі основні підходи: філософський підхід передбачає визначення 

трудового виховання як потреби у виготовленні знарядь праці, необхідності 

передачі трудового досвіду наступним поколінням; педагогічний підхід 

передбачає поєднання продуктивної праці з пізнавальною діяльністю 

підростаючого покоління. 
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