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ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

Розвиток самостійності в різних видах трудової діяльності дитини 

починається ще в дошкільному і молодшому шкільному віці на ґрунті 

позитивного впливу сімейного виховання і набутого в сім’ї певного 

життєвого досвіду. Над вихованням самостійності учнів спільно з 

батьками цілеспрямовано й систематично працює педагогічний колектив, 

враховуючи їх індивідуальні й вікові особливості. 

Проблему формування самостійності досліджували М. О. Данилов, 

М. Н. Скаткін, Г. С. Костюк, П. І. Зінченко, О. М. Монтьєв та інші. Однак 

вона в повній мірі не досліджена. 

На уроках трудового навчання, де можливі різні варіанти виконання 

завдань, учитель виявляє найбільш раціональні, оригінальні форми і 

способи виконання, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів і їх 

самостійності. На цьому етапі уроку треба забезпечити напружену роботу 

всього колективу, навантажуючи кожного учня, але й цей етап уроку 

можна зробити повністю навчальним для всього класу, використовуючи 

різні види самостійної роботи учнів. 

Не менш цінним для розвитку самостійності в учнів на уроках 

трудового навчання є виховання в них умінь критично ставитись до 

відповідей товаришів, уважно слухати інших і аналізувати те, що вони 

говорять. 

Успішне сприймання нового матеріалу можливе лише на базі раніше 

засвоєних понять, логічно пов’язаних з новими.  

Збудженню інтересу до вивчення нової теми з трудового навчання 

сприяють питання, на які учні самостійно не можуть відповісти. Ставлячи 

такі запитання, учитель підкреслює, що вивчення нової теми допоможе 

знайти на них відповіді. Протиріччя між тим, що учням відоме, і тим, чого 

вони ще не знають, але, подумавши, попрацювавши, будуть знати, чи 

сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів і зумовлює в них 

виникнення інтересу до навчання. 

Готуючи учнів до сприймання нового матеріалу, треба використо-

вувати їх життєвий досвід як основу для міцного зв’язку нового зі старим, 

невідомого з відомим. Саме тут відкриваються можливості для розвитку 

самостійності учнів (пригадування, аналіз своїх життєвих спостережень у 

навколишньому світі, у природі, на виробництві). 

Організовуючи самостійну роботу учнів при вивченні нового 
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матеріалу, її слід будувати так, щоб нове тісно пов’язувалось з раніше 

вивченим.  

Виходячи з цього, ми будуємо самостійну роботу учнів над 

сприйманням нового матеріалу так, щоб нове ґрунтувалось на відомому і 

міцно з ним перепліталось. Зрозуміло, що всяка самостійна робота включає 

і деякі подолання труднощів. Без їх переборення не буде активної 

розумової діяльності, а значить, і потрібного задоволення учнів. 

Велике значення для здобуття знань має вміння активно слухати 

розповідь учителя, бо серед усіх джерел поповнення знань у період 

навчання його слово займає значне місце. 

Стимулом активного слухання є, безперечно, інтерес учнів. Цікава за 

змістом і формою розповідь захоплює і викликає невдоволення, коли 

дзвінок перериває. Вони і на перерві перебувають під враженням того 

цікавого, що їх захопило на уроці. Глибокі переживання, збуджені 

розповіддю вчителя, стають міцним ґрунтом для запам’ятовування змісту 

навчального матеріалу, нових понять. У зв’язку з цим, досвідчені вчителі 

часто використовують на уроках розповіді про щось цікаве, пов’язане з 

новим матеріалом. 

Привчаючи учнів до слухання розповіді, до самостійної праці над 

підручником, з приладдям, досвідчені вчителі дбають про те, щоб виховати 

в учнів глибокий інтерес до здобуття знань і вмінь, навчають їх перемагати 

труднощі, зосереджувати на цьому свою волю, розвивають звичку 

добиратися до суті явищ, звертаючись до різних джерел. Тільки при таких 

умовах учень, збагачуючи читанням свої знання, звикає вдумуватись в 

основне, розуміти взаємозв’язки, засвоювати основну ідею і зміст 

прочитаного. 

Нерідко буває, що вчитель розповідає емоційно, наводить дуже 

цікаві факти, а на наступному уроці учні, розповідаючи про це, 

обмежуються сухим викладом матеріалу з підручника. Виходить, що 

емоційність розповіді вчителя на уроці мала незначний вплив. Це буває 

тоді, коли вчитель забуває, що учні одержують знання з двох джерел: на 

уроці, працюючи з учителем, і вдома, працюючи над підручником. Якщо 

розповідь не пов’язуватиметься з працею учнів над підручником, якщо 

вони, прийшовши додому, не повторять те, про що розповів учитель, то 

чимало з почутого на уроці забудеться, поки потрібно буде готувати 

домашнє завдання. Внаслідок цього учень, користуючись підручником, не 

доповнює і розширює навчальний матеріал тим. що розповів учитель, а 

запам’ятовує те, що прочитав. Цим і пояснюється убогість розповіді учня. 

На уроках, як правило, завжди запитує вчитель: рідко коли 

відводиться час учням для запитань учителеві, а якщо й відводиться, то 

учні не завжди знають про що саме спитати, тобто не вміють 

сформулювати запитання. Тим часом для розвитку самостійності мислення 
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їх треба вчити формулювати і ставити запитання. Звичайно, не завжди 

кількість поставлених учнями вчителеві запитань на уроці свідчить про 

наявність глибокого інтересу в дітей до знань. Іноді велика кількість 

запитань сигналізує, що учні мало зрозуміли пояснений матеріал. 

Кваліфікований учитель навмисно створює таку ситуацію, яка б спонукала 

учнів міркувати над різними питаннями і звертатися в разі потреби до 

нього за поясненнями або за підтвердженням правильності своїх думок. 

Для збудження потреби ставити такі питання корисно, щоб учні зіставляли 

факти, між якими, на перший погляд, існує протиріччя, і які можна 

пояснювати по-різному. 

Розвиток самостійності в різних видах трудової діяльності дитини 

починається ще в дошкільному і молодшому шкільному віці на ґрунті 

позитивного впливу сімейного виховання і набутого в сім’ї певного 

життєвого досвіду. Над вихованням самостійності в учнів спільно з 

батьками цілеспрямовано й систематично працює педагогічний колектив, 

ураховуючи їх індивідуальні та вікові особливості. 

Виховуючи в учнів самостійність, маємо на увазі не виховання 

індивіда, що сам собою «самостійно» працюватиме, а виховання особи, яка 

працює в колективі і, спираючись на колектив, в ім’я колективу, вміє 

самостійно, творчо виконувати доручені їй справи. Виконуючи самостійно 

різні трудові завдання, учні поступово готуються до того, щоб уміти 

керувати колективом, контролювати себе і своїх товаришів, організовувати 

їх на конкретні справи. Самостійне виконання завдань і доручень підвищує 

відповідальність учнів за свою роботу і поведінку, сприяє активізації 

всього учнівського колективу і розвитку його самостійності. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що можливостей стимулювати учнів 

до виховання в них самостійності у навчанні і праці багато. Треба тільки 

вміло, з педагогічного погляду, користуватися засобами заохочення і 

всіляко урізноманітнювати їх. 
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