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Широко відоме і загальновизнане положення К.Д.Ушинського про 
позитивний вплив трудової активності на фізичний, розумовий і моральний 
розвиток особистості, її виховуючий характер: “... людина народжена для 
праці; праця становить її земне щастя; праця оберіг людської її моральності і 
праця ж повинна бути вихователем людини” [10, 112].  

К.Д.Ушинський стверджував, що ремісничі роботи є могутнім і 
найправильнішим засобом (це не вимагає ні пояснень, ні доказів) фізичного і 
навіть морального виховання дітей, засобом, який діє на фізичне виховання 
набагато краще штучної гімнастики, а на моральне - краще всяких моральних 
настанов, які так скоро набридають дитині; фізичні роботи розвивають у 
дітях любов і звичку до безперервної праці і роблять для них бездіяльність – 
нудною і неможливою. Звичка до праці є саме тим грунтом, на якому можуть 
успішно розкриватися всі добрі якості [10]. 

У процесі активної предметно-перетворювальної діяльності 
створюються найбільш сприятливі умови для нормального росту і розвитку 
дитячого організму, його загартування, зміцнення здоров’я, формування 
рухових, гігієнічних умінь і навичок. 

Підкреслюючи велику роль трудової діяльності у фізичному розвитку 
особистості, К.Д.Ушинський зазначав, що “фізична праця необхідна для 
розвитку і підтримання в тілі людини фізичних сил, здоров’я і фізичних 
здібностей”[10, 103]. 

Трудова активність, на його думку, збагачує розум, освіжає почуття, 
дарує людині високі хвилини насолоди, адже існує психологічний закон, 
який полягає у тому, що насолода повинна врівноважуватись трудовою 
активністю. Функції виховання і полягають у тому, щоб підготувати людину 
до праці, розвинути в неї звичку трудитися. “Саме виховання, якщо воно 
бажає щастя людині, повинне виховувати її не для щастя, а готувати до праці 
життя” [10, 113]. 

У своїй роботі “Праця в її психічному і виховному значенні” 
К.Д.Ушинський показав, що виховна роль і функція трудової активності 
зумовлена її соціальним значенням. Предметно-перетворювальна діяльність не 
буває легкою, це не забава і не гра. Тільки усвідомлення необхідності досягти 
поставленої мети може заставити людину взятися за нелегку роботу, яка 
потребує великого напруження фізичних сил. Трудова діяльність є настійною 
потребою особи, без неї людина відчуває невдоволення життям, нею оволодіває 
апатія, нудьга, втрачається сенс життя, бо тільки “праця – особиста вільна праця 
– це й є життя”[10, 113]. 

Отже, важливою функцією трудової активності є забезпечення фізичного 
розвитку особистості, бо активна трудова діяльність – це перш за все рух. 
Медична наука розглядає рух як одну з основних умов нормального росту і 



розвитку дитини, оскільки він не тільки підвищує фізичні сили, але й 
зміцнює волю, дух людини, знімає втому, робить організм більш стійким до 
хвороб. Доктор медичних наук професор І.Артавський пише, що “рухова 
активність дарує людині саме життя. Працюючи м’язами, вона не тільки 
витрачає, але й накопичує енергію, яка дає їй можливість будувати тіло, 
мозок, інтелект. Виходить, людина, рухаючись і розвиваючись, сама заводить 
годинник свого життя. Сама, власними руками, власними зусиллями не 
розкручує фатально заведену пружину, а, навпаки, закручує її!”[1, 40]. 

Трудову діяльність, як один із важливих засобів фізичного розвитку, 
розглядав А.С.Макаренко. Він стверджував, що суспільно корисна праця, яка 
не супроводжується напруженням, суспільною і колективною турботою, - 
маловпливовий фактор. У керованому А.С.Макаренком колективі трудова 
діяльність будувалась на принципі розумного поєднання розумової і фізичної 
праці з метою формування у вихованців не тільки потреби в трудовій 
діяльності, але й потреби у перетворенні в цій діяльності власної особистості, 
її постійного вдосконалення [4].  

Предметно-перетворювальна діяльність та активність, яку проявляють 
діти у ній, створює великі можливості для забезпечення  психічного розвитку 
особистості, її інтелекту, емоцій, почуттів, волі. 

Психічний розвиток – це формування і вдосконалення пізнавальної 
діяльності і рис особистості на різних етапах її життя. У вітчизняній 
психології психічний розвиток розглядається як результат активної 
діяльності дитини, взаємодії її з соціальними умовами існування при 
провідному впливі виховання й навчання [2, 276]. 

В результаті активної предметно-перетворювальної діяльності в учнів 
виникають і ускладнюються психічні процеси – сприймання, пам’ять, увага, 
уява тощо; розвиваються такі мислительні операції, як аналіз і синтез, 
абстракція й узагальнення; формуються воля та характер, з’являються певні 
властивості особистості. 

В різноманітних видах предметно-перетворювальної діяльності, на 
практичних заняттях виробляються такі цінні морально-вольові людські 
якості, як любов до праці, старанність, наполегливість, допитливість, 
цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, уміння вибирати роботу і 
визначати, як краще її виконати, доводити справу до кінця; підвищується 
інтерес до ділових знань, з’являється впевненість у своїх силах, бажання 
самостійно вдосконалювати трудові уміння і навички. Формуючи трудові 
уміння і навички, необхідно створювати умови для задоволення інтересів і 
нахилів дітей до вибраних занять, стимулювати у них розвиток здібностей до 
певного виду предметно-перетворювальної діяльності. Велика кількість 
різноманітних і доступних дітям молодшого шкільного віку видів робіт, 
включених у зміст уроків і позакласні заходи, дає поживу для розуму, 
розвиває уяву, спостережливість, розширює кругозір, знайомить з важливими 
елементами професійної діяльності, впливає на формування стійких трудових 
і професійних інтересів, а в майбутньому – і на вибір роду занять. 



Трудова діяльність дітей повинна бути творенням краси, одухотворена 
романтикою пізнання [8]. 

“Праця, в основі якої лежить дослідна, дослідницька мета, не тільки 
поглиблює знання, а й формує діяльний, творчий розум. Завдяки досвіду 
такої праці у людини виробляється цінна якість – здатність бачити в кожному 
ділі його інтелектуальний бік, уміння знаходити все нові й нові можливості 
для поєднання зусиль розуму і рук” [7].  

Результати теоретичних і експериментальних досліджень психологів 
підтверджують, що “в процесі функціонування трудових умінь і навичок 
спостерігається значне підвищення чутливості аналізаторів, які 
вправляються, що веде до загального сенсорного розвитку особистості”. А 
чуттєве пізнання відіграє важливу роль “у формуванні всіх без винятку 
трудових умінь”. “Разом з тим, встановлено, – пише Е.Милерян, – що чуттєве 
пізнання навколишньої дійсності, вплітаючись у трудову діяльність людини, 
служить важливим фактором розвитку її здібностей”[5, 22]. 

У процесі предметно-перетворювальної діяльності діти оволодівають 
моральним і трудовим досвідом. Вони безпосередньо стикаються з реальною 
дійсністю, практичними задачами, конкретними життєвими ситуаціями, що 
пов’язані з подоланням труднощів і вимагають від них вольових зусиль, 
самостійних рішень, узгоджених дій. Для дитини її практична діяльність 
втілюється в продукті, створеному своєю працею і своїми руками. Перші 
сильні враження, знання, досвід і звички морального спілкування дитина 
набуває у практичній діяльності. 

Разом з тим, предметно-перетворювальна діяльність виступає як спосіб 
пізнання, об’єкт застосування знань і як критерій їх необхідності, оскільки 
дитина з допомогою дорослих отримує можливість набувати знання, 
виробляти уміння, навички, звички поведінки і в практичній діяльності, на 
ділі перевіряє і оцінює їх. 

У процесі активної предметно-перетворювальної діяльності 
забезпечується розвиток інтелектуальної, мотиваційної та емоційно-
почуттєвої сфери особистості. 

Для інтелектуального розвитку учнів у процесі предметно-
перетворювальної діяльності важливе значення має становлення в них 
усвідомленості трудової діяльності. Ефективність виконання трудових 
завдань залежить від сформованості в учнів таких розумових дій, як уміння 
аналізувати, усвідомлювати, узагальнювати, як самостійність, стійкість та 
індивідуальний спосіб діяльності [11]. 

Аналізуючи трудове завдання, учень визначає потрібні для його 
виконання технологічні операції, добирає матеріал та інструменти; визначає 
послідовність виконання дій; порівнює та визначає спільне та відмінне в 
способах виконання аналогічних трудових завдань; узагальнює способи 
виконання трудового завдання [11]. На основі таких мислительних дій і 
розвивається інтелектуальна сфера особистості. 

Усвідомленість як розумова якість формується в процесі предметно-
перетворювальної діяльності і передбачає розвиток усіх розумових дій, що 



пов’язані із сприйманням, уявою, мисленням, мовою і мовленням 
особистості. Одержуючи трудове завдання, учень повинен уявити кінцевий 
результат його виконання, знайти, в якій послідовності буде виконувати 
трудові дії, чому саме такі, а не інші, вміти їх здійснювати, словесно 
опосередкувати кожен етап трудового завдання [11]. Це вимагає проведення 
таких мислительних операцій, як аналіз, порівняння, узагальнення. Крім того, 
у процесі виконання трудових дій учням доводиться робити певні 
розрахунки, вони одержують відомості про об’єкти і засоби праці (матеріали 
та інструменти), вчаться використовувати знання з інших предметів (тобто 
здійснюються міжпредметні зв’язки); мова школярів збагачується новими 
словами, термінами, що у свою чергу позитивно впливає на розумовий 
розвиток особистості. 

Важливим чинником розвитку інтелектуальної сфери особистості у 
предметно-перетворювальній діяльності є позитивне ставлення до неї [11]. 
Його виникнення залежить від мотивів діяльності, її кінцевого результату, 
його суспільної значущості, емоційно-почуттєвого стану, викликаного 
кінцевим продуктом і самим процесом діяльності, а також від врахування 
індивідуальних потреб учнів та значення праці для їх задоволення [11]. 

Отже, трудова активність тісно пов’язана з розумовим розвитком 
особистості. Майстерність рук - це не що інше, як “втілення допитливого 
розуму, кмітливості, творчої уяви”. І дуже важливо, щоб у дитячі роки кожна 
дитина “здійснила руками свій задум”[8, 220]. 

Рівень трудової активності особистості взаємопов’язаний з почуттєвою 
сферою життя дітей. Дитина здатна проявити трудову активність в тій праці, 
яка приносить їй задоволення, радість. “Чим глибша радість праці, тим 
більше діти дорожать власною честю, тим наочніше бачать у діяльності 
самих себе – свої зусилля, своє ім’я”[8, 208].  

Відомо, що ставлення до різних подій і факторів життєдіяльності 
людини має суб’єктивний характер і проявляється перш за все в емоціях і 
почуттях. “Ніщо – ні слова, ні думки, ні навіть вчинки наші не виражають так 
ясно і правильно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування: в 
них чути характер не окремої думки, не окремого рішення, а всього змісту 
душі нашої та її ладу. В думках наших ми можемо самі себе обманювати, але 
почуття наші скажуть нам, що ми таке: не те, чим ми хочемо бути, а те, чим 
ми є насправді”[9, 326]. Емоції – це своєрідний прояв потреб особистості, її 
активної сторони. В них закладена основа всіх прагнень і почуттів людини, і 
в той же час вони є способом саморегуляції поведінки і діяльності 
особистості через навколишню її діяльність [3; 12; 13]. 

Емоційний розвиток особистості здійснюється і в процесі її активної 
трудової діяльності, яка не тільки підвищує афективне хвилювання, а й через 
усвідомлення мети, визначення способу і характеру трудових дій, оцінку 
подій і явищ дійсності приводить до виникнення спонукань, які суб’єктивно 
переживаються, до взаємодій з предметним світом , прагнення змінити його і 
самого себе, оскільки “майже всяка людська дія є не тільки технічна операція 



по відношенню до речі, але й вчинок по відношенню до іншої людини, що 
виражає ставлення до неї” [6]. 

Трудова активність особи, її діяльність, перетворювальна за своєю 
суттю, впливає на соціальний та духовний розвиток школяра. Праця, прояв 
активності в ній, за словами В.О.Сухомлинського, “входить у духовне життя 
наших вихованців, дає радість дружби і товаришування, розвиває 
допитливість і жадобу до знань, породжує радість подолання труднощів, 
відкриває все нову і нову красу в навколишньому світі, пробуджує перше 
громадське почуття – почуття творця матеріальних благ, без яких неможливе 
життя людини”[8, 206]. 

В.О.Сухомлинський вважав, що кожен вихованець у роки дитинства 
повинен глибоко пережити “радість праці” і це має бути не “тільки дитячою, 
але й першою громадянською радістю. Щоб через працю, як через широку 
стежку, дитина входила в суспільне життя, пізнавала людей і саму себе, 
переживала перше почуття громадянської гордості”[8, 207]. 

Почуття радості, стверджує великий педагог, здатний пережити лише 
той, хто вміє напружувати сили, знає, що таке піт і втома. І якщо в дитинстві 
немає посильного трудового напруження, для дитини залишається 
недоступним і щастя праці. “Радість праці – це краса буття; пізнаючи цю 
красу, дитина переживає почуття власної гідності, гордість від усвідомлення 
того, що труднощі подолані” [8, 208]. 

Предметно-перетворювальна діяльність характеризується перш за все 
тим, що вона завершується предметним результатом, матеріальним 
продуктом, через який людина праці опосередковано спілкується з іншими, 
що зумовлює зміст і форми ставлення її до них. Важлива характеристика 
такого матеріального результату – його суспільна значимість, користь людям 
і суспільству. Отже, предметно-перетворювальна діяльність цінна перш за 
все своїм соціально значимим результатом, який є основою формування у 
дітей ставлення до трудової діяльності як до вищої життєвої цінності. “Чим 
значиміший матеріальний результат праці, тим більше можливостей для 
формування переконань, тим глибші почуття, які супроводжують процес 
праці”. 

Активна трудова діяльність робить дитину дорослішою тоді, коли дитяча 
праця містить у собі важливий елемент виробничої діяльності дорослих: 
одержання матеріального результату, включення його у відношення членів 
колективу [8]. 

Значний вплив предметно-перетворювальної діяльності на школяра 
полягає ще й у тому, що вона прискорює соціальну зрілість особистості. Як 
переконує практика, діти, які рано залучаються до посильної праці, 
відзначаються великою самостійністю, відповідальністю, розсудливістю. 
Вони впевнено беруться за справу, більш наполегливо переборюють 
труднощі, їм зрозуміліша праця дорослих, вони глибше усвідомлюють 
значення результатів праці дорослих, їх ціну. У них рано формується 
господарське, бережливе ставлення до засобів і результатів праці, до 



суспільного добра, хліба, шкільного майна, обладнання, підручників, 
особистих речей. 

Працелюбність і бережне ставлення до своїх і суспільних речей  починає 
формуватися під впливом найпростіших видів праці в сім’ї, для класу, 
школи, населеного пункту. У процесі предметно-перетворювальної 
діяльності учні дізнаються про працю дорослих, під керівництвом учителя 
усвідомлюють, що їх працею створюються матеріальні цінності, в тому числі 
й ті, якими діти користуються в школі: навчальне приладдя, обладнання. 

Важливим фактором предметно-перетворювальної діяльності є те, що її 
можна повністю використати з метою духовного розвитку особистості. 

Активна предметно-перетворювальна діяльність впливає на формування 
у школярів таких духовних цінностей, як здатність до відповідальності за 
зміст свого життя, розуміння та врахування інтересів і потреб інших людей, 
прагнення до гармонії між внутрішнім та зовнішнім світом, працелюбність, 
чесність, справедливість, доброчинність тощо. 

Як одну з важливих умов духовного життя дитини, В.О.Сухомлинський  
вважав творчість. Він писав, що духовне життя дитини повноцінне тоді, коли 
вона живе у світі гри, музики, фантазії, творчості [8]. У певному розумінні 
духовність і становить собою творчість, привнесену в кожну мить життя. 

У процесі активної предметно-перетворювальної діяльності більшість 
учнів має можливість розкрити свій творчий потенціал, свої нахили, 
здібності, свої глибинні потреби у самореалізації, самовдосконаленні. Разом з 
тим, активна трудова діяльність допомагає розвитку здібностей, але цей 
розвиток слід завжди поєднувати з розширенням свідомості, з духовним 
розвитком. 

Отже, активна предметно-перетворювальна діяльність є важливим 
фактором повноцінного духовного становлення особистості школяра. 
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