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утверджувати довірливі взаємовідносини як вищу цінність спілкування; 

формуванню риторичних знань, умінь і навичок на базі підвищення їх 

мовленнєвої культури. 

Інтерактивні методи навчання виконують такі важливі виховні 

функції: нормативну, що відбиває освоєння школярами норм соціально-

типової поведінки (спілкування як нормативний процес); пізнавальну – 

набуття школярами індивідуального досвіду в процесі спілкування 

(спілкування як пізнавальний процес); емоційну, що характеризує 

спілкування як афективний процес; актуалізуючи – реалізація в 

спілкуванні типових та індивідуальних сторін особистості школяра. 

Можна зробити висновок, що за умов інтерактивних методів 

навчання, створюється сприятливе середовище для соціалізації особистості 

молодшого школяра. 
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Катерина Шляхова 

 

СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ  

ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 

Трудове виховання підростаючого покоління – одна з основних 

складових у формуванні особистості нової людини. Це процес залучення 

школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно 

корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, 

розвитку в них творчого практичного мислення. Працьовитості й 

свідомості людини праці. 

Трудове виховання – це ведуча ланка всієї системи виховання 

школярів. Трудове виховання визначається багатьма факторами, а в 

школах здійснюється системою засобів, які охоплюють всі знання 

навчально-виховної роботи, а також зовнішньою діяльність школярів, 

родинне суспільство, виробничі колективи і засоби масової інформації [1]. 

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до 

праці, участі у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності 

трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок. 
Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і 
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навичок, необхідних у повсякденному житті, праці, об’єктивного 
оцінювання результатів своєї праці та само оцінювання, вмінь і навичок 
систематичної, організованої, посильної суспільно корисної праці, 
узагальнення набутого досвіду. 

Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб, 
інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до 
обумовленого вибору професії, продовження освіти у відповідному 
навчальному закладі. 

Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-
психологічного розвитку особистості. Трудове виховання – виховання 
свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної 
трудової діяльності. 

У трудовому навчанні учні одержують загально трудову (оволодіння 
знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї праці), 
загально виробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних 
галузей виробництва, основ економіки та організації праці, природи й 
навколишнього середовища), загально-технічну (оволодіння знаннями з 
урахуванням специфіки галузі, в яку входить обраний профіль трудової 
підготовки) й спеціальну підготовку (передбачає формування початкових 
умінь і навичок праці з обраної спеціальності) [3]. 

На всіх етапах трудового виховання в учнів необхідно формувати 
потребу в праці, творче ставлення до неї, залучати до реальних виробничих 
відносин і формувати розвинуте, зорієнтоване на особливості ринкового 
життя мислення, розвивати загальні (інтелектуальні, психофізіологічні, 
фізичні та ін.) і спеціальні (художні, технічні, математичні тощо) здібності, 
відроджувати національні традиції, народні промисли та ремесла, 
виховувати культуру особистості в усіх її проявах. 

Трудове виховання учнів здійснюється в усіх видах праці передусім 
у навчальній праці. Про ефективність трудового виховання свідчать 
сформованість в учня потреби у праці, відчуття нею радості від праці, 
усвідомлення її доцільності як найважливішого засобу реалізації своїх 
знань, умінь, людської сутності. 

Організація праці учнів повинна ґрунтуватися на наукових засадах. 
Це сприятиме формуванню у них культури праці – продуманого порядку 
на робочому місці (раціональне розміщення інструменту, матеріалів, 
готової продукції), ефективного використання робочого часу, 
раціональних прийомів праці, економного витрачання матеріалів, 
електроенергії, дотримання особистої гігієни й техніки безпеки тощо [1]. 

Учні мають навчитися працювати в колективі. Колективна праця 
сприяє формуванню гармонійних взаємин між учнями, духу 
співробітництва, взаємодопомоги, товариськості, виробляє здатність до 
спільного трудового зусилля. У цьому переконував А. Макаренко: 
«Спільне трудове зусилля, робота в колективі, трудова допомога людей та 
постійна їх взаємна трудова залежність тільки й можуть створити 
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правильне ставлення людей один до одного… любов і дружбу у 
відношенні до кожного трудівника, обурення і засудження у відношенні до 
ледаря, до людини, що ухиляється від праці... У трудовому зусиллі 
виховується не тільки робоча підготовка людини, але й підготовка 
товариша, тобто виховується правильне ставлення до інших людей, – це 
вже буде моральна підготовка» [2]. 

Трудове виховання має спрямовуватися на формування творчого 
ставлення учнів до праці. Для цього людина має любити працю, відчувати 
радість від неї, розуміти її корисність і необхідність, що праця стає для неї 
основною формою вияву таланту. 

На ефективність трудового виховання впливає й оцінка результатів 
праці школярів. Педагог повинен не тільки порівнювати й оцінювати 
результати трудової діяльності окремих учнів, а й вказувати на 
індивідуальні якості особистості, що сприяли їх досягненню. За таких умов 
учні намагаються працювати краще, прагнуть досягти високих результатів. 

Критерієм трудової вихованості школярів є висока особиста 
зацікавленість і продуктивність праці, відмінна якість продукції, трудова 
активність і творче, раціоналізаторське ставлення до процесу праці, 
трудова, виробнича, планова, технологічна дисципліна, працелюбність [3]. 

Модель трудової вихованості учнів являє собою сукупність 
компонентів, які розвиваються і взаємодіють, утворюючи при цьому певну 
цілісність і системну якість, що передбачає мотиваційний, когнітивний та 
практичний складники. 
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Роман Шмалюк 

 
GIVING INSTRUCTIONS AS AN IMPORTANT PART  

OF CLASSROOM MANAGEMENT 

 

To be a good teacher, you should be aware of the necessity of giving clear 

and hence correct instructions. You are going to spendmuch of your time telling 

students what to do, when to do and how to do it. However, if the students do 

not understand what you are saying about then all your instructions are 

meaningless. So, how do we know that we give comprehensible instructions to 


