
Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 80 - 

казками). Звідси випливає, з одного боку, насичення творів демонічно-
фантастичною стихією, що уподібнює їх до чарівної казки, а з іншого – 
зближення філософських казок із жанром притчі.  
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У Державній національній програмі «Освіта». (Україна XXI століття) 

[1] практичне вирішення проблеми «виховання цивілізованого господаря» 

віднесене до пріоритетних напрямів реформування загальноосвітньої 

школи. 

Серед завдань, що стоять перед нею, чільне місце посідає виховання 

дбайливого ставлення до історико-культурного надбання та 

навколишнього природного середовища. До них належить і виховання 

господарської культури. 

За умов утвердження нових принципів економічного розвитку 

України істотно змінюються принципи організації, зміст і характер 

господарської діяльності людини, яка їх реалізує. Водночас зростають і 

вимоги до суб’єкта господарювання. Конституція України гарантує 
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громадянам не тільки право на працю, яку кожен «…вільно обирає або на 

яку вільно погоджується», але й «… на підприємницьку діяльність» [3]. 

На необхідності розв’язання цієї проблеми наголошували вчені-

педагоги минулого. Зокрема, К. Ушинський підкреслював провідну роль 

«науки господарювання» і необхідність підпорядкування освіти її 

формуванню. Вона посіла чільне місце у працях А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, С. Шацького. 

Для означення якостей людини, які визначають характер і 

результативність її господарської діяльності та служать необхідними її 

передумовами, використовується поняття «господарська культура», під 

якою розуміється інтегративна якість, що характеризує ставлення людини 

до природних багатств, предметів, засобів і продуктів праці, психологічну 

готовність і здатність оберігати та примножувати матеріальні й духовні 

цінності. У вихованні цих якостей важливу роль покликана відіграти 

загальноосвітня школа як найбільш масовий соціальний інститут, що 

здійснює виховання підростаючих поколінь. У Державній національній 

програмі «Освіта». (Україна XXI століття) [1] практичне вирішення 

проблеми «виховання цивілізованого господаря» віднесене до 

пріоритетних напрямів реформування загальноосвітньої школи. 

Серед завдань, що стоять перед нею, чільне місце посідає виховання 

«дбайливого ставлення до історико-культурного надбання та 

навколишнього природного середовища» [2; с. 31]. До них належить і 

виховання господарської культури. На необхідності вирішення цієї 

проблеми наголошували відомі педагоги [4, 5]. Зокрема, К. Ушинський [5], 

підкреслював провідну роль «науки господарювання» і необхідність 

підпорядкування освіти її формуванню. 

Як засвідчують результати констатуючого експерименту, рівень 

розвитку господарської культури молодших школярів, як правило, досить 

низький. Переважна більшість учнів (58,3 %) характеризується 

задовільним рівнем розвитку господарської культури, 12,6 %  низьким, 

6,5 %  найнижчим і тільки 15,3 % та 7,3 % дітей – відповідно високим та 

найвищим. Такі показники зумовлені названими вище хибами 

господарського виховання учнів і тими труднощами, з якими 

зустрічаються вчителі у процесі його здійснення. 

Виховання господарської культури учнів початкової школи може 

бути прерогативою всіх навчальних дисциплін (ознайомлення з 

навколишнім світом, природознавства, математики, читання, рідної мови, 

художньої праці, образотворчого мистецтва тощо), якщо розробка їх змісту 

ґрунтується на принципі забезпечення належних взаємозв’язків між ними. 

Вивчаючи розвиток господарської культури учнів загальноосвітньої 

школи 1 ступеня на етапі формуючого експерименту, виявилось, що 

найвищого рівня досягли 6,2 % від загальної кількості дітей у контрольних 
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і 1 %  в експериментальних класах, високого  відповідно 12 і 23,7 %. У 

той же час знизились показники низького та найнижчого рівнів (рівнів 

безгосподарності) відповідно на 5,5 та 3,5 %. 

Ставлення молодших школярів до продуктів людської праці значною 

мірою зумовлюється чинником власності, тобто, кому ті чи інші вартості 

належать. Якщо у ставленні до власних речей кількість дітей, які досягли 

найвищого рівня розвитку господарської культури в експериментальних 

класах, становив 10,7 %, високого  24,9 %, задовільного  62,3 %, то у 

ставленні до громадського майна показник найвищого рівня господарності 

дорівнював 7,6 %, високого  19,8 %, задовільного  41,9 % від загальної 

кількості школярів. 
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ГРА ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ 

 

Останнім часом спостерігається згасання інтересу до навчання у 

школярів. Досягти підвищення пізнавального інтересу до навчання, і як 

результат – поліпшення якості навчання в сучасних умовах, можливо лише 

за умов застосування передових сучасних методик навчання, водночас, 

реалізуючи творчий підхід до навчального процесу. Саме такий підхід до 

організації будь-якої діяльності, а особливо процесу навчання має свій 

«феномен». Так, навчально-ігрову діяльність неможливо оцінити лише 

розважально-реактивними можливостями, тобто звичайна гра може 

сприяти процесу засвоєння знань, формуванню умінь та навичок, в цьому і 

є феномен ігрової діяльності, її безпосередність, а отже, і актуальність.  

Видатний педагог, класик світової педагогіки, К. Ушинський в 

інтересі вбачав основний внутрішній механізм успішного навчання. Він 

довів, що зовнішній механізм поневолення не досягає потрібного 


