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Наявність ринку робочої сили в сучасній Україні тяжіє до професій 

нематеріальної сфери виробництва. Проте, на сучасному етапі розвитку 
народного господарства попитом користуються представники саме масових 
робітничих професій. Незважаючи на це, сучасна школа все ще приділяє 
недостатню увагу підготовці учнів до праці у сфері матеріального 
виробництва. 

Початок 90-х р.р. ознаменувався значними змінами в галузі освіти в 
цілому та в підготовці до праці зокрема. До суттєвих зрушень в економіці, 
культурі, соціальній сфері призвели політичні зміни в країні. З переходом 
підприємств на нові форми господарювання, побудовою економічних 
відносин на госпрозрахунковій основі трудова підготовка в школі значно 
погіршилася. Промислові і сільськогосподарські підприємства, організації та 
установи були вимушені скоротити витрати на школу, зокрема на трудову 
підготовку.  

Метою цієї статті є дослідження використання досвіду шкіл 60-70-х р.р. 
у сучасних новаторських школах та виокремлення перспективних форм 
залучення учнів до продуктивної праці.  

Гіпотеза статті полягає у твердженні, що впровадження у навчально-
виховний процес сучасної загальноосвітньої школи трудового виховання і 
продуктивної праці зокрема, не лише підвищує ефективність навчання, а й 
сприяє удосконаленню професійно-фахового рівня підготовки школяра до 
дорослого життя, формує кращі моральні якості особистості, а відтак – 
збагачує трудовиховний досвід школи, що допомагає їм функціонувати в 
нових умовах господарювання. 

У науковій літературі є чимало досліджень, присвячених цій проблемі. 
Серед них можна відзначити наукові праці таких вчених, як Мадзігон В.М., 
Тхоржевський Д.О., Гушулей Й.М., Коберник О.М. та ін. Зважаючи на це, 
завданням нашої статті є аналіз досвіду новаторських шкіл з впровадження 
продуктивної праці у навчально-виховний процес. 

Загальновідомо, що складний процес формування і подальшого розвитку 
особистості, безпосереднього виробника матеріальних благ відбувається в 
ході його взаємодії з різними елементами соціального середовища (через 
включення в систему суспільних зв’язків і відносин, спілкування з іншими 
членами суспільства в процесі спільної продуктивної праці, навчання, 
відпочинку тощо).  

Цю проблему можна успішно вирішити, скориставшись цінним досвідом 
організації поєднання навчання з продуктивною працею, що нагромадили 
навчальні заклади Гуцульщини. 



Неможливо обминути увагою авторську школу села Яворів Косівського 
району, Івано-Франківської області, засновником та директором якої є Петро 
Васильович Лосюк, член-кореспондент АПН України, заслужений учитель 
України, кандидат педагогічних наук. У березні 2000 року на ІІ Міжнародній 
виставці “Освіта, навчання та ділове управління” школа була представлена 
Академією педагогічних наук як авторська “Школа здібностей”. 

Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на основі багаторічного 
досвіду досягла такого рівня занять художніми ремеслами, що здійснює 
допрофесійну і професійну підготовку школярів. Учні цієї школи на уроках 
художньої праці (інтегровані уроки образотворчого мистецтва і трудового 
навчання) не тільки знайомляться з гуцульським народним мистецтвом, але й 
залучаються безпосередньо до продуктивної праці. 

До складу школи-комплексу входить Яворівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів і позашкільний заклад – Яворівський центр дитячої творчості. 
Школа налічує 14 класів, у яких навчається 318 учнів. Професійний штат 
складає 32 вчителі, серед яких один має звання “Заслужений вчитель 
України”, 5 вчителів-методистів, 9 вчителів мають вищу категорію.  

Школа-комплекс юридично працює з 1995 року, тобто з часу реєстрації 
Статуту школи. Метою її діяльності є більш повне забезпечення освітніх 
потреб учнів гірського мікрорайону. Школа входить до складу науково-
виробничого комплексу “Інтеграл” фізико-математичного факультету 
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.  

Починаючи з 1997 року, школа-комплекс стає експериментальним 
педагогічним майданчиком і починає працювати за авторською програмою 
“Школа здібностей” (розвиток трудових здібностей школяра в умовах 
навчально-виховного комплексу гуцульської школи).  

Згідно з концепцією гуцульської школи, педагогічний колектив працює 
над такими завданнями: здобуття випускниками такої повної загальної 
середньої освіти, яка відповідно до Конституції України є обов’язковою, що 
забезпечить підготовку нової генерації спеціалістів для незалежної України, 
які виявлятимуть себе як особистості, діятимуть цілеспрямовано, 
прийматимуть правильні рішення. Тому в даний час особливо необхідно 
створити зовнішні і внутрішні умови для розвитку здібностей кожної дитини, 
тобто для процесу саморозвитку і самореалізації.  

Продуктивна праця і професійна підготовка школярів здійснюється на 
основі власного багаторічного досвіду, який підтверджений самим життям, - 
діти повинні займатися різноманітними видами трудової діяльності, як і 
дорослі, посильними для їх віку. Тому школа має трудовий центр. Для учнів 
1-4 класів – кімната праці, дослідна ділянка, теплиця. Для хлопців 5-11 класів 
– міжшкільна навчально-виробнича майстерня з цехами, майстерня по 
металу, навчально-дослідний вівчарик, дослідна ділянка. Для дівчат 5-9 
класів – майстерня обслуговуючої праці, дослідна ділянка, теплиця. Для 
хлопців 10-11 класів – кабінет тракторної справи, монтажно-демонтажна 
майстерня, майстерня по металу, столярний цех, дослідна ділянка. Для дівчат 



10-11 класів – навчально-виробничий цех ліжникарства, дослідна ділянка. 
Для учнів 1-11 класів – вівчарник, шкільне лісництво. 

Продуктивна праця є джерелом пізнавального інтересу через свою 
цілеспрямованість, конкретність, наочну корисність. Саме через свідоме 
ставлення до неї навчання стає більш зрозумілим, практично значущим, 
супроводжується підвищеною активністю, прагненням до пошуку нового.  

У Яворівській школі визначено методи включення учнів у продуктивну 
працю:  а) в процесі трудового навчання; б) в процесі суспільно корисної 
праці. 

Ураховуючи це, продуктивна праця в процесі трудового навчання і 
суспільнокорисної праці, що передбачені навчальним планом, об’єднується і 
будується на базі знань та вмінь, набутих учнями в процесі трудового 
навчання. На наш погляд, така організація праці буде більш ефективною, 
цікавою для учнів та більш результативною. Таким чином, у процесі 
продуктивної праці враховуються нахили, здібності та інтереси школярів 
Сільський житель повинен дбайливо працювати на землі, вирощувати 
худобу, берегти і примножувати природне багатство. У 1986 році власними 
силами на шкільній території було побудовано приміщення, де розмістився 
вівчарник, корівник і свинарник. Учні доглядають шкільних ягнят і корів, а 
м’ясо і молоко використовується для приготування їжі в шкільній їдальні та 
для харчування учнів, які проживають у пришкільному інтернаті. Надлишок 
продукції реалізується, а кошти, отримані в результаті цього, витрачаються 
на потреби школи.  

Яворівська школа має чималий досвід вивчення декоративно-
прикладного мистецтва. Спочатку організовувалися гуртки різьби по дереву, 
а пізніше було впроваджено різьблення в урочний курс трудового навчання 
(починаючи з 5 класу).  

Село Яворів відоме ще і як один із основних осередків художнього 
ліжникарства. Ліжник (вовняна ковдра) – самобутній універсальний 
домотканий виріб. Складність виготовлення ліжників полягає в тому, що всі 
технологічні процеси доводиться виконувати вручну (миття і розчісування 
вовни, прядіння, ткання тощо). На базі школи функціонує цех ліжникарства, 
який було створено на основі угоди з Косівським художньо-виробничим 
комбінатом. Понад 20 років займаються ліжникарством старшокласниці 
Яворівської школи. Вони беруть активну участь у розробці і впровадженні 
перспективних взірців ліжників, нових технологій їх виготовлення. 

Поряд з вивченням декоративно-прикладного мистецтва на уроках 
трудового навчання у школі функціонують гуртки “Різьба по дереву”, 
“Виготовлення дерев’яної іграшки”, “Вишивка”, “Писанкарство”, 
“Ліжникарство”, “Виготовлення посуду”. З практики роботи школи видно, 
що гурткова робота з декоративно-прикладного мистецтва сприяє 
проведенню продуктивної праці учнів. Ці заняття, безсумнівно, мають 
переваги над уроками трудового навчання. Характерними особливостями цих 
занять, у порівнянні з уроками праці, є невелика кількість школярів (5-8 
чоловік), різновікова група учнів з різних класів, відвідування занять за 



власним бажанням, спрямування завдань на розвиток творчих можливостей. 
Для більшої зацікавленості учнів у роботі гуртків трудові завдання 
формуються так, щоб учні бачили перспективу своєї роботи, розуміли, що від 
рівня теоретичних знань та трудових умінь і навичок залежить не лише 
особистий добробут, а й розвиток суспільства загалом. 

Так, наприклад, одним із промислів, в якому можна налагодити серійне 
виробництво, є дерев’яна іграшка. У роботі гуртка “Дерев’яна іграшка” 
використовують деревину без будь-яких інших допоміжних матеріалів: 
барвників, лаків, палітур тощо. Відповідно, затрати на виготовлення такої 
продукції незначні. Впровадження цього товару на внутрішні та зовнішні 
ринки буде досить ефективним, оскільки він зможе успішно конкурувати з 
товарами-аналогами.  

Відкривається чудова перспектива для молодих умільців у сучасних 
ринкових умовах, що пов’язано з виробництвом екологічно чистого посуду 
та предметів для зберігання продуктів з натуральних матеріалів, оздоблення 
їх традиційним художнім різьбленням із врахуванням вимог оформлення 
сучасного інтер’єру, дизайну. 

На наш погляд, шкільні майстерні можуть стати початковою ланкою у 
сфері підприємництва. Тому необхідно створити такі умови, щоб вироби, 
створені учнями, не лише брали участь у виставках, а й успішно 
реалізовувались. У такому випадку в дітей складається уявлення про 
кінцевий результат своєї праці, що формує у них почуття впевненості у 
власних можливостях. У цій справі активну участь повинна взяти  
адміністрація школи. 

Сільських школярів залучають до продуктивної праці і під час літніх 
канікул. З цією метою щороку в Яворові функціонує табір праці та 
відпочинку “Явір”. Він був створений на основі договору між Яворівською 
школою та колгоспом “40-річчя Жовтня” у 1985 році.  У таборі  учні 
займаються продуктивною працею на сільськогосподарському виробництві. 
Адміністрація школи, організовуючи табір, керується такими положеннями: 
а) підготовка учнів до адаптації в ринкових економічних відносинах у 
процесі продуктивної праці; б) здійснення творчого активного відпочинку. 

Ще однією формою залучення школярів до продуктивної праці є  
виробничі бригади. Яворівська шкільна комплексна бригада була створена на 
правах структурного підрозділу колгоспу 1 січня 1986 року . Вона працює за 
кількома напрямами: а) тваринництво (шкільна ферма); б) рослинництво (7 га 
сінокосу); в) шкільне лісництво. 

Основна увага приділяється шкільній вівцефермі, яка організована з 
метою залучення учнів до суспільно корисної продуктивної праці: здобуття 
навиків з годівлі, догляду, утримання, розведення і вирощування овець. Так 
досягається мета підготовки спеціалістів з вівчарства для роботи у колгоспі, а 
також виховується в учнів поважливе ставлення до сільськогосподарської 
праці. При безпосередній допомозі спеціалістів колгоспу і науково-дослідних 
закладів вівцеферма в майбутньому може стати зразком для ведення 
господарства у галузі взагалі. Пришкільна вівцеферма є окремою ланкою 



колгоспу і свої взаємовідносини з ним будує на принципах госпрозрахунку й 
повного самофінансування. Колгосп надає для організації вівцеферми 
тварин, ділянки для випасу і заготівлі сіна на зиму, а також забезпечує її 
концентрованими кормами. Тварини проходять повний цикл росту і 
реалізуються надалі як племінні, або йдуть на забій, якщо виявиться, що 
окремі з них не відповідають племінним вимогам. Вівцеферма 
спеціалізується на вирощуванні місцевих гірськокарпатських овець з білою 
вовною, вирощуванні тієї самої породи овець з чорною і сірою вовною, 
відгодівлі м’ясних порід овець. Головним напрямком діяльності вівцеферми є 
засвоєння учнями основних навиків роботи у вівчарстві. 

Пришкільна вівцеферма функціонує на принципах самофінансування, 
тому учні опановують також елементи економічних знань, зміст понять 
вартості і собівартості, окупності затрат, а також досліджують, які саме 
фактори визначають ці величини. Складається розрахунок виробничих 
затрат, вартості кормів та іншого, а при реалізації тварин оцінюються затрати 
і визначається рентабельність вівцеферми. Очевидним є той факт, що 
доцільно вводити оплату праці, яка може бути виражена в преміюванні 
кращих учнів цінними подарунками, екскурсіями. 

На базі школи створено шкільне лісництво (за угодою з Косівським 
міжколгоспним лісгоспом). Згідно цієї угоди, Яворівське лісництво 
зобов’язується надавати практичну допомогу в трудовому вихованні, 
навчанні, організації суспільнокорисної продуктивної праці, профорієнтації 
учнів на спеціальності, що необхідні лісовому господарству. 

Аналіз стану трудового виховання у сучасній новаторській школі дає 
підстави стверджувати, що досвід такого виховання створює для школи 
перспективні умови виживання у сучасних умовах. Така школа не 
вимагатиме повного державного фінансування, оскільки завдяки 
впровадженню у навчально-виховний процес продуктивної праці, вона має 
всі шанси не лише “залишатися на плаву”, а й прогресувати, 
удосконалюватися, розширювати свої освітянські та виховні можливості. 
Вивчення і поширення такого досвіду підготовки учнів до трудового 
виховання є актуальним і заслуговує на широке впровадження у школи 
України.  

Вважаємо, що наша стаття не вичерпує всіх теоретичних, методичних 
проблем дослідження поєднання навчання з продуктивною працею, тому 
доцільно проаналізувати, дослідити, узагальнити психолого-педагогічний 
вплив останньої на розвиток особистості. Ця проблема потребує подальшого 
вивчення, що зумовлює написання нами дисертаційного дослідження. 
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