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Перед Україною нині стоїть завдання піднесення освіти на рівень 

розвинутих країн світу. Тому сьогодні педагогічною наукою ведеться пошук 

нових моделей організації навчально – виховного процесу в школі, здатних 

утвердити якісно нові взаємини між суб’єктами навчання, та націлених на 

активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечить 

інтенсивне оволодіння комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для 

свідомого вибору професії. 

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є вивчення, систематизація 

та впровадження в практику здобутків вітчизняних педагогів сучасності та 

минулого. У зв’язку із цим великий професійний інтерес для нас становить 

педагогічна спадщина Дмитра Олександровича Тхоржевського (1930-

2002 рр.), якого можна назвати новатором у системі трудового навчання 

підростаючого покоління.  

Особливу увагу у своїх наукових працях Д.О. Тхоржевський приділяв 

проблемам трудового навчання. Ретроспективний аналіз свідчить, що 

науковець брав участь у становленні та розбудові трудового навчання з 

1954 р. коли до шкільних програм був уведений предмет трудове навчання. У 

1958 р. було прийнято постанову «Про зміцнення зв’язку школи з життям і 

про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» яка серйозно 

вплинула на вирішення проблем виробничого навчання у старших класах 

вітчизняної школи.  

Як свідчать наукові джерела [1, 532], Д.О. Тхоржевський, працюючи 

викладачем Київського державного педагогічного інституту 

ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова), прискіпливо працював над розробкою актуальних 

питань трудового навчання, результатом чого стали його наукові праці та 

статті.  

Науковець розробляв концепцію трудового навчання. На його думку, 

трудове навчання в загальноосвітній школі є важливим засобом розвитку 

особистості учня, що дає початкові вміння та навички до обрання 

старшокласником професії.  

Багато видатних праць учений написав разом з іншими науковцями. У 

1965 році разом з К. Ткаченком та П. Давиденком Д.О. Тхоржевській 

випустив збірник для учнів старших класів, студентів педінститутів та учнів 

педагогічних училищ під назвою «Виробниче навчання» [2]. У цьому 

збірнику висвітлювалися питання політехнічної спрямованості навчального 

процесу, розвитку технічної творчості та вивчення нової техніки в процесі 

виробничого навчання.  

Д.О. Тхоржевського справедливо вважають провідним фахівцем з 



методики трудового навчання в педагогічних училищах і вищих навчальних 

закладах. Серед фундаментальних праць наукової спадщини слід відзначити 

такі: «Методика трудового навчання у восьмирічній школі» (1967 р.), 

«Методика трудового навчання» (1973 р.), «Методика викладання 

загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання» (1980 р.). 

У 1972 році було надруковано наукову працю «Дидактика трудового 

навчання» [3]. Автором було розглянуто основні дидактичні проблеми 

підготовки учнів; принцип політехнічного навчання; зміст та система 

політехнічного навчання; розвиток технічної творчості учнів; наукова 

організація праці та трудового навчання. У монографії подаються методичні 

поради щодо вирішення деяких дидактичних питань у процесі трудового 

навчання.  

У 1972 році ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР прийняли постанови «Про 

завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та подальший 

розвиток загальноосвітньої школи» та «Про подальше вдосконалення 

системи професійно – технічної освіти». У цих постановах зміст трудового 

навчання розглядався як дієвий засіб професійної орієнтації 

старшокласників. У цьому ж році Д.О. Тхоржевський надрукував посібник 

«Методика трудового навчання» [4], у якому обґрунтував зміст практичних 

занять, розкрив діалектичний взаємозв’язок з іншими навчальними 

предметами, сформулював рекомендації з ручної обробки матеріалів, 

верстатних операцій, виконання електромонтажних робіт, моделювання. 

Науковець працював над розробкою навчальних програм та навчальних 

підручників для вітчизняної школи, за якими досі навчаються учні середніх 

шкіл та професійно-технічних коледжів. Студенти педагогічних вузів 

вивчають методику трудового навчання за книгами Тхоржевського і 

сьогодні. 

У 1977 році завдяки Тхоржевському в Київському державному 

педагогічному інституті ім. О.М. Горького було засновано кафедру 

трудового навчання та креслення. Вона стала фундаментальною в Україні з 

питань трудового навчання в загальноосвітніх школах та організації науково-

методичного забезпечення вчителів трудового навчання у вищій школі. 

Протягом тривалого часу на кафедрі проходили курси підвищення 

кваліфікації викладацького складу педагогічних вузів СРСР [6]. 

Д.О. Тхоржевський працював над докторською дисертацією за темою 

«Дидактичне дослідження системи трудового навчання», яку захистив у 

1976 р. У цей час гостро стояла проблема загальноосвітньої підготовки учнів 

у профтехучилищах, над вирішенням якої працював науковець; результати 

дослідження він відобразив у монографії «Шляхи вдосконалення 

загальнотехнічної підготовки кваліфікованих робітників у середніх 

профтехучилищах» (1984). У 1985 році Тхоржевського було обрано членом-

кореспондентом АПН СРСР, вітчизняні дослідники високо цінували його 

величезний досвід. У 1994 році Дмитра Олександровича обрано дійсним 

членом АПН України, а в 1999 – іноземним членом Російської академії 

освіти.  



У роки становлення ринкових відносин та незалежності України школа 

вимагала кардинальних змін навчальних планів та змісту трудового 

навчання. Над розробкою цих проблем працювало багато науковців, серед 

яких був і Дмитро Олександрович. 

Спираючись на історичні дані Л.Д. Березівської [1, 536], робимо 

висновок, що Д.О. Тхоржевський вдало поєднував викладацьку та наукову 

діяльність: за життя вийшло з друку 350 його публікацій, 50 книжок, 11 

монографій. Дмитром Олександровичем був зроблений великий внесок у 

вдосконалення трудового навчання в школі, у наш час творча спадщина 

видатного науковця-методиста потребує переосмислення, і є 

фундаментальною для подальшого вирішення проблем, пов’язаних з 

трудовою освітою молоді. 

Наукові інтереси Дмитра Олександровича були різноманітними. Автор 

здійснював дослідження проблеми трудового навчання в широкому аспекті; 

це було допрофесійне та початкове професійне навчання учнів шкіл, а також 

професійне навчання в системі професійно-технічної освіти. Учений 

зазначав, що джерелами його творчого натхнення була загальна середня та 

професійно-технічна освіта. На думку Тхоржевського, існувало дві проблеми. 

По- перше, система виробничого навчання, по-друге – загальнотехнічна 

підготовка учнів ПТУ. Розглядаючи загально-технічну підготовку учнів 

ПТУ, він особливо наголошував на необхідності уніфікації її змісту. Автор 

постійно звертав увагу на дослідження системи трудового навчання 

старшокласників, на проблеми організації продуктивної праці школярів та 

всебічного розвитку професійного самовизначення підлітків у процесі 

трудового навчання, на вдосконалення матеріальної бази трудового навчання 

[5]. 

Періодичне видання «Трудова підготовка в закладах освіти» з’явилося 

завдяки Д.О. Тхоржевському, якій став його організатором та головним 

редактором. У виданні висвітлювалося коло питань трудового навчання, 

друкувались і поради з інших педагогічно-освітніх питань.  

За останні десятиріччя Д.О. Тхоржевський став одним з провідних 

теоретиків трудового навчання. Після проголошення незалежності України 

його праці стали вагомим внеском у розбудову української школи та носили 

новаторський характер. В останні роки кафедра, заснована науковцем, стала 

опорною в розробці Державного стандарту освіти з трудового навчання 

школярів, у розробці Державного стандарту ступеневої підготовки вчителя 

трудового навчання, що стало свідченням високого наукового авторитету 

дослідника в Україні та світі.  

Усі напрацювання Д.О. Тхоржевського втілюються в практику і в наш 

час, завдяки ним активізується процес трудового навчання учнів старших 

класів, стає можливим вирішення проблем трудового навчання підлітків. 

Досвід доводить, що у складних соціально-економічних та політичних 

умовах важливе значення має рівень розробки проблем трудового навчання 

старшокласників в українських загальноосвітніх школах. Саме науково-

методичні комплекси, розроблені Д.О. Тхоржевським зумовили характерні 



тенденції розвитку та становлення трудового навчання старшокласників у 

загальноосвітніх середніх школах України. 
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