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загальнА характеристика р о б о т и.

Актуальшсть доел годе лиги ЗмУни, шо вУдбуваються ниш в 

соцУалыюх.ху, економУчному та полУтичному життУ сусшльства, здУй- 

сность свУй вплив i на сучасну систему виховання, вимагаючи вУд 

неУ нових шдходУв до питань нащонального зУдроджег ::я УкраУни, 

створення новоУ системи осзУти та виховання, УнтелектуальноУ та 

духоЕ.ю'У пхдготовки до яиття шдростаючого noKoniHH^. Все б1 ль- 

шо! ваги набувають i питания економУчнот та трудовот пУдготовле- 

ностУ молодУ до життя в суспУльствУ, де народжуються hobi еконо- 

Minni стосунки мхи державою та особою, де з кожним днем зростлють 

вимоги до якост1 роботи, квалУфУкацУйноУ компетентностУ працюючих.

Державна нацхональна програма вУдродження освУти передб^хае 

пУдвищення якостг засвоення знань та практичних навичок молодУ, 

починаючи з початковоУ ланки, оскУльки саме вона забезпечуе ста

новления особистостУ дитини i, эокрема, формус початком загально- 

навчальш та загальнотрудовУ навички, прилучае до суспУльно корис- 

ноУ npapi.

Сусшльний прогрес, освУта i виховання знаходяться в дУ^лек- 

тичному взаемозв"яэку i обумовяеност1 , В зв,:язку з цим програма 

економУчного У соцУального буд1 вництва незалежноУ У1фаУнськоУ дер- 

жави повинна надавати великого значения розвитку ocbith i вихов-'.н- 

ня пУдростаючого поколхння, головними проявами життедУяльностУ яко- 

го стане висока культура працх У поведУнки.

Вивчення психолого-педагогУчноУ лхтератури овУдчить про тен- 
денцУю активУзацУУ дослУджень з питань оргашэацУУ дитячо'У дгяль- 
HOCTi, виховання У У культури у доппа льникУв, Це вУдображено в робо
тах Л.ВсАртемовоУ, РЛ.ЗаУченко, Г.П.ЛаврентквоУ, В.Г.НечаевоУ, 
В.О.Павленчик, С.ВоПетерУноУ, Т„1.ПонУманськоУ, О.М.УрбанськоУ та 
Унгаих.
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Психологична природа дося!двувано! пробявми розкривавться в 

роботах Б.Г.Ананьева, ЛЛ.Божович, К.Я.Вольцис, О.В.Запорожця, 

Д.Б.Елькон!на, О.Л.Кононко, В.К.Котирло, Х.Лаунер, М.1.Непомнящо!.

Ми зупинились в CBo'i й роботг на доел!дженн! оди!е! з ланок ви- 

ховання - культур! трудово! д!яльност! д!тей. До розробки обраноУ 

теми нас спонукала, э одного боку, об"ективна необх!дн!сть вдос~ 

коналеиня роботи по трудовому вихованню д1тей доппйльного в1ку в 

дитячих закладах та с1м"У, а з другого боку, в!дсутн1сть спец!аль- 

них досл1дкень з проблеми форлування культури прац! у старших 

дошк1льник!в«

Объектом досл!дження виступае посильна дитяча праця.

Предмет досл!дження - процес формування основ культури прац! 

у старших дошк1льник!в.

Мета дослхдяення: визначити зм!ст 1 роэробити методику вихо- 

вання у д!тей старшого дошк!льного в!ку основ культури прац!, Вив- 

чити особливост! эасвоення гх д!тьми; виявити можливост! та умови 

переносу елемент!в культури npaqi на 1нш! види д!яльност! /эокре- 

ма навчальну/.

Ппотеэа дослХдження: В старшому дошк!льн'оцу в!ц! д!ти здатн! 

усв!домити значения культури прац! для И  результату ! практично , 

эасвоХти так! ум!ння, як самост!йне визначення мети прац!, плануван- 

ня i орган!зац!я трудового процесу, вм!ння рац!опально використову- 
вати матер1ал та обладнання,враховувати фантор часу в робот!,об"ек- 

тивно оц!новати результати прац!» Ми вв&жаемо,гао усп!шн! опануван- 

ня д!тьми цими ум!ннями можливе при орган1эацГ/ ц!лесгтрямовано! 

систематично! роботи э боку дорослих, встановленн! певно! посл!дов~ 

ноет! та взаемоэв"язку у !х формуванн!.та використанн! р!эноман!т- 

них метод1в та прийом!в навчання» При створенн! необх!дних умов - 

встановленн! едност! етап!в в орган!зад!! трудово! та навчально!



Д1яльност1р забезпечетп наступност! в методах та прийомах орга- 

Hiaaqii Д1Яльност1, щ  вм1ння мояуть бути перенесен! дитиною па 

iHtui види д!яльност!, зотфема навчальну, що сприятиме б!льш лег

кому входженнга дитини в пшльне життя i оптимхэапЧ процесу нав- 

чання.

Завдання досл!дження.

1. Визначити р1вень знанъ про культуру пращ та практичних 

ум1нь по Yx використанню у власнгй д1яльност1 д!тьми старшого 

доппйльного BiKy в умовах дитячого садка.

2. Науково обгрунтувати smict знань про культуру пращ та 

розробити методику YY формування у старших дошк!льник!в /експе- 

риментальним шляхом перев!рити YY ефективнхсть/.

3. Вивчиги особливост! засвоення дгтьми старшого дошального 

в1ку початкових знань та практичних умгнь з культури пращ.

4. 3"ясувати можливост! переносу ум1нь э культури прац! на 

!нш! види дгяльност!, зокрема навчальну.

Теоретико-Ф!лосоФську основу досл1дження складають науков1 

положения, Hici висв1тлюють роль пращ у формуванн! особистост! 

та розвитку cycninbCTea. В процес! досл1дження ми опирались на 

першоджерела ф!лософськоУ, соц!олог!чно! та психолого-педагог!ч- 

h oY- л!тератури, в яких роэглядались щдходи до проблеми формуван- 

ня у д!тей практичних ум1нь э культури npaqi, розкривались ыожли- 

bocti засвоення ffiтьми окреыих складових елемент1в культури npaqi.

Метони досл!Ддення: вивчення i уэагальнення досв!ду роботи 

виховател!в доапальних заклад!в э питань трудового виховання д!~ 

тей старшого дошк!льного в!ку, метод анкетування, <бес!ди /з вихо- 

,аателями, кер!вниками дошк!льних установ, батьками/, метод спос- 

тереження, анал!э результат!в д!яльност! д1той, педагог!чний ек-
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сперимент /констатуючий, фор.<уючий, контрольный/, математична об- 

робка експерименталъних даних.

Достовгьмгсть та обгрунтовантсть одержаних результат!в, за- 

безпочена застосуванням'взаемодоповнюючих методiв досл!дження, 

адекватних мет1 , предмету i завданнкм досл1дження.

База д о с л т в;-хс нн я: дослгджеяня проводилось в дошк!льних закла

дах № 227, 229, 813 м.Киева та № 14 м. Симферополя.

Наукова новизна дослтджекня: розхрито суть поняття "культура 

np&4i" стосовно д! тей старшого допиального вхку, визначено ямгст 

системних знань про складов! компоненти культури прац! для стар

ших дошк1льник1 В, то дозволлс пояснити м 1 сце та значения кожного 

з них в трудовому процес!.

Теоретична значим!сть роботи полягас з обгрунтуванн1 зм!сту 

знань дгтей старшого доишльного влсу про культуру npapi та роз- 

робц! методики формування практичних угйнь по lx застосуванжо у 

власнН! Д1Яльиост1; э"ясована своер1дн1сть засвосння дгтьми стар

шого доилиявного в!ку цих знань та початквих ум!нь, а також вияв- 

лено умови, за яких вони можуть бути перенесен! на iHrai види д{яль- 

ност!.

Практичне значения роботи полягас в роэробц! педагог!чних pe-i 

комендащй щодо формування у дгтей старшого доошльного В1ку 

знань та практичних ум!нь з культури трудово'! дгяльностг /для 

вихователхв старших та пгдготовчих груп дитячого садка/. Одержа- 

н! в результат: досл!дження двн1 можуть бути використанг в масо- 

в!й практиц! роботи дошк!льних эакладгв, навчальному процес! пед

училищ та педвуз! в, в систем! п1двищення квал!ф!кац!У пращ вник! в 

дошк!льних заклад!в i оргашзацгУ педагопчного навчання батькгв.

Особистий внесок артора складають роэробка i ноукове обгрун-



тування зм{сту та методики формування основ культури пращ у 

старших дошк1льник1 в в умовах доишльного закладу.

На дахист виноснться положения:

1. Виховання основ культури пращ у д1тей в уловах суспгль- 

ного доишльного виховання забезпечуеться шляхом оволод1ння Д1ть- 

ми системою знань про эмгст та значения культури пращ для ¥i ре

зультату, компоненти культури npaui, мхсце та значения кожного

з них в трудовому npopeci та поетапного озолод1ння елементарними 

практичними д!ями з основ культури трудово'У д 1яльност1 .

2. На опануванн1 Д 1тьми цими ул!ннями поэначаеться як1 сть 

сфорыованих передулов озолод1ннп основами культури npaui, емощй- 

ний фактор, нвявн1сть сощальних мотив!в npaui та позитивних 

взаемовУдносин Mis працюючими, вплив дорослого на оргашзащю

ТРУД0В01 Д1ЯЛЬНОСТХ дитини.

3. Формування знань та уш нь з культури пращ вхдбуваеться 

результативно, якщо враховуються психолог1чн1 особливост1 Yx зас- 

восння, HKi полягають в тому, що: знания про 3Miст та значения 

основних елемент1в культури npaui формуються у д!тей в процесх 

oвoлoдiння структурними компонентами дхяльност1 в Ух nori4Hia 

пocлiдoзнocтi, а практичн! улхння не BijuiOBiflHo Ум, а ь!д прос- 

Timnx елеметчв зовшшнього прояву культури npaui до складних 

умхнь внутршньоУ оргашзащУ.

4. 0волод1ння д1тьми початковими змУннями з культури працх 

полегшуе Ух включения в ш^льне киття, посмльки вУдбувастьея 

перенос таких yMiHb, як щлеспрямування, планування, оргашэащя 

робочого м1сця, врахування фактору часу в роботi та BMiHHH cniB- 

роб!тничати з дорослими та дгтьми з трудовох д!яльност! на навчаль- 

ну.
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Ашзобашя г впровадження одержангос результатов: реэультати 

дослгдження доповгдались на наукових конференц!ях викладач1вка- 

федри допшльне!' педагогики УДОУ гм.М.П.Драгоманова, наукових 

конференцгях студентis Фа acnipaHTio УДПУ, семiнарах Kepiвник!в 

дошкгльних закладгв ВО МК1АП0", виховател1в та методистгв м.Киева.

Структура та обсяг роботи: дисертацгя складаеться э вступу, 

двох роздглгв, списку використаног лгтератури та додатк1в, Загаль- 

ний обсяг складае 143 сторгнйИ.
Основний змгст роботи.

У встуш обгрунтовано актуальн!сть проблеми, виэначено 

об"ект, предмет, мету, гипотезу та завдання дослхдження; охаракте

ризовано методи, етапи роботи; розкрито наукову новизну, теоре

тична та практичне значения одержаних результат!в, сформуяьовано 

основн! положения, що линосяться на эахист.

У першому розд!л1 "TeopiH та практика виховання початково'! 

культури пряцг у д!тей допшльного в!ку" роэкриваеться роль прац! 

в розвитку особистост! та сусп!льства, характеризуються психолого— 

педагог!чн! та ф1з!олог!чн1 передумови виховання культури прац! 

у д!тей старшого дошк!льного вгку, анал!эуеться pieeHb значь та 

практичних умгнь з культури прац! у д!тей /за даними констатуючо-, 

го експерименту/.

Розглядаючи фглософськ! пгдходи до проблеми трудового ви

ховання д!тей, ми спирались на базисн! положения э питань вихован

ня н!мецько? класично! фглософП /1.Кант, 1.Ф!хте, Г.Гегель/, 

вченн1 про принципи вдност! д!яльност! та cbiдомоет!, росгйськ!й 

ф!лософськ!й думц! та вченн! украшських фглософгв про провгдну 

роль прац! в розвитку особи та значения Н  правильно¥ орган!зацП 

для розвитку всього суспгльства /Г.С.Сковорода, Т.Г.Шевченко,
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О.М.Нов1ЦЫШй, Д. ЬЧижевський/.

CyvacHi <Ji лософи п^креслюють, що р 1 вень вккористання такого 

фактору, як праця, знаходиться у в1дпов1Дност1 э р:внем соцхаль- 

ного розвитку cycniльства. Чим вилл сусгпльш потреби лвдини, 

тим досконал1ша орган1зац1я ii предметного буття. лософи I.T.Ka- 

caniH, В.0.Воронович, Ю.К.Плетьпков, розвиваачи вчення про роль 

дхяльност1 в розвитку особистостг, вказували, що в!дпов1дш сть 

результату дгяльност1 i мети не слхд розумхти як г.росту адеьват- 

HicTb .. Результат завжди характеризуемся выносною самосмйшстю 

по в1дношекню до cboei мети. Це виязляеться, насамперед, в тому, 

що одна i та ж сама мета може бути реал1зована по р 1 зному. Однак 

в юнцевому рахунку результат д1яльност1 буде в усхх випадках один 

i той же. I эасоби формування однхе'1 i riei ж дпйсностх можуть 

бути piзними. Реал1зугочи одну й ту ж саму мету, суб"ект може кожен 

раз допускати повну свободу д1й у вибор1 форм перетвор^ння Д1йс—
HOCTi.

Культура пращ i передбачас, на наш погляд, формування умхнь 

по знаходженню оптимально! форми перетворення дхйсност1 , тобто 

тако’1, яка не завдае шкоди оточуючому середовищу, а навпаки, сприяе 

його пол1пшенню, допомагае формуванню позитивних моральних якос- 

тей особистост!.

В укра¥нсыай нац10нальн1й ф1лософсыйй спадщин1 ми знаходи- 

мо чимало думок про значения трудового виховання для розвитку не 

лише особи, а й cycniльства.Так Г.С.Сковорода стверджував, що са- 

ме праця е основою внутр1шнього розвитку cycni льства, його пружи

ною, а в кожн1й людинi самою природою закладений 'Чайний закон 

сродност!", тобто нахили до Tie'f чи iHmo'i д 1яльностх.

На сучасному eTani в фхлософськ1й терм1нологН категор!я пра-



ця" розглядаеться в едност! з кате гор t яьш "культура", "етика",! 

в той же час все б!льап акценти ставляться на П  результат!, зна- 

ченн! Yi для особистостг та cycniльства. Продовжуючи вчення 

В. 1.Вернадського про но'осферу, ф!лософи ьводять в життя та науку 

поняття "етосфера" /в1д слова "етика"/, тобто сферу д Н  культури, 

етики лйдства. Де шдкреслюе, наскхльки важливо в ycix видах 

д!яльност! намагатись накопичувати культурний потетДал, спираю- 

чись на соц!альну /культурну/спадковють лвддства /Г.Н.С!мкгн, 

А.Швейцерон/. Очевидно, що накопичення такого потенцгалу повинно 

починатись з перших рок1в i тривати все життя.

1сторико-педагог!чне оогрунтування п!днято¥ проблеми ми зна- 

ходимо у працях зах!дноевропейських та в!тчизняних педагог!в 

/н.А.Коменський, 1.Г.Иесталоцц1, М.Монтессор!, Л.М.Толстой,
О

К.Д.УшинськиЙ, б.М.Водовозова, е.1.Т!хеева, С.Т.Шацький, СоФ.Ру- 

сова та ?нш!/»

Психолого-педагог!чн! передумоаи виховання культури npaiji у 

д^тей старшого дошк!льного В1ку досл!джувались за такими напрям- 

ками: передумови формування у дхтей елементхв культури трудовог 

д!яльност1 /З.Н.Борисова, Ф.ВЛзотова, 1.Лаунер, Л.О.Порембська,

Д. В .Сергеева/; виэначення зм1сту культури трудово!’ д!яльност1 ста- 

совно Д 1тей допш льного В1ку /ВЛ.Лопнова, В.Г.Нечаева,- Л.0.М1- 
гаар!на,С.В.Петер1на, С.Ф.Сударчикова, О.М.Урбанська/; методика 

навчання д!тей окремим елементам культури трудовой д1яльност1 

/З.Н,Борисова, P.P«Bi6pix, К.Я.Вольцис, О.В.Запорожець, Е.А.Л1Ш-* 

тованна, Я.З.Неверович, В.Г.Нечаева, А.С.Шкхшенкова, Н.В.Репк!- 

на та !нш!/,

Досл1дники заэначають, що оволод!ння основами культури пра- 

ц! в!дбуваеться при певному рхвн! розвитку самоот!йност! дитини.

-  8 -
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Розвиток самостгйностх - одна з умов ycnifflHoi роботи по вихованню 

у д1тей навичок культури працх. Але, в той же чес, оволодгваю^.л 

основами культури працг - знаниями, вм1ннями та назичками, дитина 

набувае необх1дно’г самост!йнос?1. Процес цей взаемопов"язаний i 

взасмообумов лений.

Передумовою формування у дхтей культури трудовот д1яльност1 

е наявшсть у них знань про працю дорослих, Н  оргашзацш та зна

чения u.ie'i орган1зац11 для концевого результату праци 3 дошМль- 

HiR педагогчц! п1дходи до питань зм1сту та обсягу знань про. пра

цю дорослих для Д1тей дошк1льного гйку були р13ноб1чними. Найбхльш 

повне дослшкення, що мало в co6i програму системних знань про пра

цю дорослих налеяить ВЛ.Логхновхй.Положения, висунутг в YY робот1 

були надал1 шдтверджен1 i конкретизованг в дослгдженнях JI.A.Mi- 

raapiHOi та С.Ф.Сударчиково1 .

Окреме досл1дження зм1 сту i методики виховання культури по«е- 

дхнки, яке включало в себе i питания культури д1яльност! дошкхль- 

ник1 в проведено С.В.Петергною. В ньому простежугаться шляхи форму- 

вання основ культури поведгнки в ргзних видах дхяльност1 i не 

р 1зних вхкових етапах, особливоеTi використання методiа та прийо- 

MiB впливу на дитину на кожному з них.

Везпосередньо питання культури д1яльност1 Д1тей розглядались 

в досл1дженн* О.М.Урбансько!. Вона дозела, що при правильней орга- 

HiaapiY навчально-виховного процесу Д1ти засвоюють ряд елементхв 

культури прац! ще в середньому доипйльному вгцх. Але подальсий 

розвиток цих ушнь не дослхджувазся.

Психоф1з1олог1чн1 основи формування культури лрацх у дгтей 

висвхтлювадись в роботах Л,С.Горшельово1, 0.И,Леонтьева, С.Л.Ру- 

б!нштейна, О.С.См1рмова, Ю.П.Фролова то iHimix. В досл!дженнйх ш д -



-  10 -

1феслювалось, що навчаючи дгтей елементам культури прац: та П1д- 

бираючи прийоми впливу на дитину, сл!д спиратись на: особливост!

I можливост1 кожно'! дитини самостийно прсграмувати свою д!яль- 

н1сть на ochobi вербалХзованоХ мети i осковних елемент!в эавдан- 

ня, що стосуються засоб1в його зд1 йснекня; особливост! самоконт

ролю на Bcix етапах дгяльност! i розповсюдксння його на Bci зада- 

Hi практичш д П ,  включаючи оц!нку результату; особливостi емо- 

цхИного ставлення до эавданнл, Його процесу та результату.

3 врахуванням даних психшюго-педагог1чних досл1джень, нами 

проаналгзовано ряд д1ючих альтернативких програм з дота льного 

виховання. Анал!з показав, що на даний момент немае едност! в 

шдход! як до поняття, так i до зм1сту культури пращ д1тей дош- 

кiльнoгo В1ку.

Характеризуючи р1вень знань та практичних у»л1нь з культури 

прац! у д!тей старшого допшльного вгку /за даними констатуючого 

експерименту/, ми встановили, що д!ти старшого допшльного в!ку 

мають достатки обсяс знань про працю дорослих - X!' змхст та 

сусшльне значения, але без допомоги дорослого не можуть вияви- 

ти значения орган! зацН пращ для досягнення позитивного резуль

тату.Тому, ознайомлюючи дгтей з працею дорослих, ми звертали Yx 

увагу на те, як праця орган!зована, яку мае мету, в як1 й посл!дов- 

ност! виконуеться, як обладнано робоче мгсце працюючого, наск1ль- 

ки рац!онально використовуеться матер!ал, обладнання, як врахо- 

вуеться фактор часу в робот!.

Спостереження за.самост!йною трудовою дхяльнХстю д!тей да

ли змогу зробити висновок про те, що використання елеменйв куль

тури прац! д!тьми носить нестаб!льний характер i залежить В1д 

форми орган!эац!Y, зм!сту прац!, XX прианачення та прийом!в керу-



вання з боку дорослого. Вмхння з культури пращ не формуються у 

Д 1тей спонтанно. Лише пгд впливом дорослого дгти починають засто- 

совувати у зласнгй д1яльносЩ окрем1 елементи культу и працх, в 

дощльностх яких вони пересз1дчуються ьа практищ.

Ставлення до питань виховакня у старших дошкхльникхв основ 

культури npapi з боку батьк1 в та вихозател1 в неоднозначно, але пе

ревалена б1льш1сть Yx вваяае можливим i дощльним формувати ц! 

умЛння у Д1тей. 3 той же час i батьки, i виховател1 в1дчувашть за- 

труднёння в конкретизащ Y ушнь з культури пращ, мають дуже за- 

гальне уявлення про процес Yx формування у дгтей.

Данх констатуючого експерименту привели нас до висновку, шо 

необх1дна поглиблена робота по вдосконаленню змхету та метод г в тру

дового виховання Д1тей в дошкгльних закладах, формуванню у стар

ших дошк1льник1 в початкозих энань та практичних ум1нь з культури 

npapi.

В другому розд1лх "Формування початкових энань та практичних 

ум1нь з культури npapi у д1тей старшого дошк1 льного в1ку'' розкри- 

ваеться зм1ст, методи та прийоми виховання культури npapi у старших 

дошк!льник1в, характеризуються особливост! засвоення дгтьми по

чаткових знань та практичних Д1й з культури пращ та умови, за 

яких мокливе перенесения сформованих уьпнь на mci види дхяльноетх 

/зокрема навчальну/.

Метою рормуючого експерименту було розширення кола энань та 

умхнь з культури npapi у старших дошкхльникхв, в пор1 вняннх з се- 

редшм допшльним b i k o m, шляхом в1дпов1дноУ opraHiaapii всього ви- 

ховного процесу та побудови методики навчання ум*нням з культури 

npapi з корекц^ю розходжень в pi bhi оволод1ння дхтьми передумо- 

вами культури пращ. Це запдання було виргшень шляхом розробки

- II -
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двох в!дпов1дних методик: методики "А" - для д!тей, що мають сфор

мован! передумови для засвоення основ культури прац!, та методики 

"В" - для fliTeS, у яких да ш передумови не сформован!.

Базов! завдання осйовних етап!в обох методик були такими:

I етап: ознайомлення д!тей з основними етапами орган!зац11 прац!, 

подача !вформац!! про значения елемент!в культури прац! для П  

результату.Закрхплення одержаних знань в р1эних формах орган!за- 

ц П  тр>довоХ д!яльност! дгтей.

П етап: поетапне навчання окремим складозим культури прац!, вихо- 

вання прагнення до оволод!ння ними на основ! використакня рхэно- 

ман!тних стимулгв.

Ш етап: створення умов для cbmoctiиного прояву елемент!в культури 

прац! у власн!й трудов1й д!яльност! д!тей.

У методики "В" був розширений зм1ст завдань першого етапу.

До нього було додатково введено: розширення обсягу знань д!тей про 

працю дорослих, П  значения для окремих людей та сусп!льства; 

навчання Д1тей трудовим ум!нням та елементам культури працх , що 

засвоюгаться в молодшому та середньому довшльному в!ц!. Другий 

етап sifipiзнявся як за s m i c t o m, так ! за формою для методик "А” 

та "В"; трети* для обох шдгрул був сильним.

Особлив!сть роботи э д!тьми п!дгрупи "А" полягала в-тому, 

що д1ти дано!' пхдгрупи мали достатн!й обсяг знань i практичних 

ум!нь по орган!зацii процесу д!яльност!. Вони володхли елемента- 

ми культури прац1 , що подаються в середньому доилальному в1ц!. Ос- 

к!льки мокливоет! Д1тей старшого дошкхльного вхку ширш1, для 

них були введен! hobi елементи: I,бмхння самост!йно встановлгова- 

ти мету прац!; 2. вмгння орган!зовувати свое робоче м!сце на по

чатку, в xofii та по зак1нченн1 процесу прац1 ; 3? рационально nifl-



бирати прийоми npaui та використовувати матер!ал; 4. враховува- 

ти фактор часу в робот1.

Перший новий елемент, який ми вводили в стариПй rpynl, п!с- 

ля закршлення энань та ум!нь, набутих дгтьми в середн1й rpynt - 

bmihhh самост1йно оргамзовувати свое робоче М1сце на початку, в 

ход! та по эак1нченн! процесу пращ. CnocTepiгагачн за д1тьми в 

npoueci оволод1иня ними даним елементом культури п р а щ , ми в!дм!- 

тили, то вм1ння орган!зовувати свое робоче Micme п!д час трудово! 

дхяльност! складаеться з трьох складових: bmihhh пгдготувати мате- 

piaa та обладнання до пращ, правильно роэмгстити його; вм!ння 

щдтримувати порядок та доц!лыйсть в роэталуванн! !нструмснт!в 

та MaTepianis прац! П1Д час самого процесу дгяльност!; bmihhh 

прибирати свос робоче к!сце, 1нзентар та матер!ал для пращ. £ор- 

муються щ  swiHHfl у Д1тей в так!й посл!довност1: спочатку д!ти 

навчаються прибирати свое робоче м!сце по зак!нченн! процесу пра- 

ц!» На основ! сформовано! д1 i* формуеться вмпшя готувати свое ро

боче М1сце до пращ. В основ! його лежить вм!ння дитини планува- 

ти свою д!яльн!сть, продумувати i’i обсяг та посл!довн1сть д!й. 

Отже, по вмЫню дитини готувати свое робоче мхсце до прац!, можна 

судити i про !! вм1ння планувати д!яльшстъ. Ц1 два вм!ння тхсно 

пов"язан1 м1ж собою ! елемент планування /елемент внутр!шньо! 

орган!эова'ност i/ виступае провддним. I осташйм з складових фор

муеться вмхннл, яке в дошк!льному вхщ не встигае перетворитись 

в тверду звичку — вмпшя п!дтримувати порядок на робочому м1сц! 
протягом всього процесу прац!.

Наступний елемент, з яким энайомили Д1тей — врахування фак

тору часу в робот!. В зм1ст! та орган!защ! достпдно-експеримен- 

тально! роботи по навчанню д!тей даному ум!нню, ми передбачали
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закрхплення знань про годинник та основн* 1нтервали часу - I хв,

5 хв, 30 хв, одержаних в процесс формування елементарних матема- 

тичних уявлень у д1той, ф1ксування в npoueci побутово?, irpOBO? 

та трудово'* дхяльност1 Д1тей пройденого часу i обсягу виконаного. 

Пгсля цього йшло вправления у вмхнн! вкладатися в I-, 3-, 5-ти 

хвилинний хнтервал при виконанн* невелико¥ эа обсягом роботи, по- 

TiM вправляння у bmiiihi планувати роботу, эначну за обсягом та 

вкладатись у 15-20 хвилинний *нтервал при П  виконаннК В робот* 

практикувалось широке використання ф 1шок-сигнал1 в, виготозлення 

д!тьми шсочних годинник1в за зраэком зихователя * самост1 йне хро- 

нометрування свое'* д 1яльностх.

Навчання д*тей умхнмю використозувати рац1ональн1 прийоми пра- 

ц* та економно використовувати матер1ал для роботи ми здхйснюва- 

ли шляхом ознайомлення i'x з р*эними способами виконання одного t 

того ж завдання, пор1внянням та анал1зом способу виконання i одер- 

жаного рез^ьтату. В nponeci досл1дно1 роботи ми пересв*дчились, 

що рац1ональн!сть прийом*в прац* в робот1 Д1тей залежить В1д: 

а/вм1ння правильно планувати процес д1яльностх; б/ bmihhh добира-. 

ти та використовувати матер1ал та обладнання для працх» 0волод1н- 

ня д1тьми таким складним ушнням, як bmihhh самостШю встановл»- 

вати мету прац! вхдбувалось шляхом поетапного оволодгння ними pia- 

ними видами i;i леспрямування: I вид - уявлення загально* мети, як 

неконкретиэованого образу майбутнього результату; П вид - конкрети- 

защя даного образу, встановлення конкретно! дхйовох мети. При  ̂

навчаннх д*тей елементам культури прац* перевага в1ддавалась irpo- 

вим прийомам: листуванню з казковими персонажами, моделюванню уяв- 

нох cHTyaiiii в rpi, органдзац!* виставок-верн1сажхв дитячих po6if.

Методика "В1*, яка була розрахована на дхтей, у яких не були



-  15 -

сформовав передумови для оволодгння основами культури прац!, де

то в1др*знялась за зм1стом. 0соблив1сть роботи а д1тьми дано* 

ntдгрупи полягала в тому, що: 1.д1ти но володгли трудовими еле- 

мен'тарними ум1ннями, у них були погано розвинен! технеми ! на- 

BiTb KiHeMK; 2. елементи культури прац!, що включають деяк! ум!н- 

ня зовншньо* i внутр!шньо* оргашзованост! i повинн! бути эасвос- 

Ht ftiTbMK в середньому доппильному в!ц1, у цих д!теП не сформо

ван! . Тобто обсяг знань i практичних ум1нь з культури прац!, 

який необхино було эасвоУти д!тям, був значно б!льшим. Дан! кон- 

статуючого експерименту дали можливхсть встановити, що eci еле

менти культури прац! tichc пов"язан! Miat собою i формуються в 

певному взасмозв"язку. Тому, будуючи методику для Д1тей шдгрупи 

"В", ми роэпод!лили вс! елементи культури прац! нари групи 

/ланки/ i зд!йснювали поетапне навчання д:тей цим умгнням, В пер

шу групу були включен! так! ум!ння: вм!ння сприймати мету, пла- 

нувати д!яльн!сть, орган!зовувати робоче м!сце, а також зд!йснен- 

ня перших спроб по врахуванню фактору часу в робот!. Ц! ум!ння 

були об"еднан! в першу чергу тому, що без перших двох просто не 

вццбувався процес д!яльност!. Ми cnocTepiгали, що ямцо дитина не 

уевхдомлювала мети, то вона не прагнула до результату, тобто д!Т 

г"£ не мали ц! леспрямованого характеру, а носили або чисто насл!- 

дувальний,'або характер непосл!довних ланцюжкових дгй. До пер- 

шоУ групи ум1нь вв!йшли ! ам!ння орган!зовувати свое робоче м!с- 

це та враховувати фактор часу в робот!, як орган!зуюч! фактори.

Навчання д1теЯ усв!домленню мети, задано* дорослим эд!йсню- 

валось шляхом широкого роэкриття мотиву д!яяьност! та практично

го значения результату прац!,

Навчаючи д!тей вм!нню планувати д!яльн!сть ми виходили я
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ОСНОВНОГО положения, розкритого Б працях ВГГЧИЗНЯНИХ ПСИХОЛОГ1В 

про те, що планувакня д!яльност1 розвиваеться у дитини вхд прак- 

тично-наочно'г до внутршньо! форми. Тому пераючерговим заеданиям 

вихователя було створення матергалу для унаочнення цього процесу 

на початковому eTani. Ним виступали, зокрема, малюнки з правиль

ное посл1довн1отю Д1й, iHOfli з зображеннням зайзих чи помилкозих 

рух!в, схеми - плаии Д1й, тощо.

В той час, коли д1ти оволод1вали навичками плаиування cbosi 

д 1яльност1 , в них формувалось i вм1ння оргатзовувати свое робо- 

че Micue, готузати його до npaui, добирати матер1ал, обладнання 

для роботи.Цьому сприяло те, що на малюнках, де зображена nocni- 

довн1сть виконання роботи, зображет матергали та деяк1 !нстру- 

менти, необх!дн1 для П  виконання. Широко використовувались при- 

йоми пор1вняння та анал1эу.

Паралельно з навчанням Д1тей вм!нню планувати свою д:яль- 

HicTb та оргашэовувати свое робоче м1сце, ш  пропонувалось також 

1 виэначити, чи встигнуть вони виконати роботу за певний пром1- 

яок часу. Найб1льш ефективним при вправленш д1тей у bmihhi ви- . 

конувати роботу за певний обсяг часу /-1, -5, -Ю, -15 хвилин/, 

виявився прийом вш ;ристання кольоровкх фток - позначок часу. 

Хоча п 1сочниЙ годинник сам по co6i t аикликае хнтерес дхтей, але 

В1Двол1кас IX в1д роботи, словесн! вказ1вки заважають !ншим д!- 

тям. Konbopoei ф!шки у вигляд1 кружешав, сонечок або маленьких 

годинничкхв з Р13НИМ виразом обличчя - веселии на початку занять, 

нейтральним в середин! заняття i сумним в к!нц!, не в1двол1кали 

д!тей В1Д роботи, а сигнал!зували im про час, що вже використа- 

ний. Вихователь, як правило, виставляв ф!пжи мовчки, I лише в 

раз! потреби торкався плеча дитини рукою i вказував на ф!шки
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очима.

Шс ля оволод1ння д!тьми ц1ею групою практичних flifl, ми пере

ходили до формування наступних: використання рац!ональних приЙом!в 

прац!, обладнання та MaTepiany; ум!ння сп!вроб!тничати э д!тьми 

та дорослими в процесс пращ. Вм!ння використовувати рац!ональн! 

прийоми пращ формувалось за Tiero ж схемою, шо 1 в методиц! "А",

При оргашзацП роботи по навчанню д!той BMtHHro спгвробгт-

ничати в процес! пращ були використан! основн! положения э дос-
т

л!дження ь.О.Павленчик.

В процес! дослано’! роботи ми переконались, що вм!ння арахо- 

вувати фактор часу в робот! эначною м!рою заяежнть як в!д вагаль

ного р1вня оволод1ННЯ дитиного поняттям про час, так i В1д особли- 

востей орган!эацП д 1 яльност1 дитини - дошк!льника: введения сюр- 

признюс та хгрових моментхв, яскрав1сть матер!алу, що вгдвертають 

увагу в!д фактору часу, а також в!д !ндив1дуального стилю д!ялъ- 

ност! дитини. Навчання д1тей ц!е¥ п!дгрупи вм!нню враховувати фак

тор часу в робот! в1дбувалось за т!ею ж схемою, що *1 в методиц! 

"А": в1д bmihhh роэпод!ляти весь пром!жок часу, вгдведений на ро

боту, на менян складов! частинки i опанування вм!нням розрахову- 

вати обсяг роботи, який може виконати дитина за I хвилину та за 

5 хвилин, до вм!ння самост!йно регулювати темп прац1 за вказ1 в- 

кою вихователя протягом всього процесу AiHnbHocTl^

Навчання д!тей умхнню зд!йснювати контроль за якхстга npoMiac- 

ного ! щнцевого результату в!дбувалось шляхом використання таких 

прийом!в як: пояснения, моэа¥чне пор!вняню/пор!вняння частин

^Павленчик В.О. "Формирование положительных взаимоотношений де

тей б-го года жизни": Автореф.дис. ... канд.пед.наук. - К.,

1982. - 24 с.
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виконанот роботи ia эразком/, моделювання ситуацГг в rpi, вказ1 в- 

ка, оцхнка, irpoBi прийоми, аналгз малшк!в, за допомогою якшс 

в1дбувалось планувамня д1яльност1 i самостийна, чи з допомогою 

вихователя, визначення моменту, коли була допущена помилка та 

наступив YY усунення.

При навчанн! д!тей ум1нню правильно оц1нювати роботу, основ- 

ним прийомом виступав прийом ознайомлення з критер1ями ощнки.Ми 

вважаемо, що критергями оцгнки в трудов1й д1Яльност1 виступають: 

1.зоен!шн!й вигляд роботи /правильшсть-тобто в1дпов1дн1 сть зраз- 

ку, естетичшсть, охайн1сть/;5 - як1сть роботи /мгцн1сть, можли- 

BicTb користуватись виробом з повсякденному житт!/;З.К1льк!сть 

витрачених матер1 ал1 в,рац1 ональн!сть Yx використання;4.час, 

затрачений на роботу.

Вшння самостгйно встановлювати мету прац! формувалось у 

Д1тей шляхом поетапного оволод1ння р1зними видами ц!леутворення, 

як i в методиц! "А".

Таким чином, пхдсумовугочи дан! в opraHi3auiY форлуючого ек- 

сперименту, можна побачити, що ргзниця Miж обома методиками по- 

лягала лише в обсяз! та структур! другого етапу роботи по нав- 

чаннго елементам культури прац!. В методиц! "В"обсяг ц!вY части- 

ни зб!лыпуеться, бо доводиться надолужувати знания та вм1ння, 

як1 д1ти недостатньо засво!ли в середньому дошк!льному в!ц!. Ви~ 

р!внювання э д1тьми п!дгрупи "А" в1дбувалось внасл1док незначно

го зб1лыаення занять з ручноУ прац! для дгтей п!дгрупи "В", а 

також значного посилення 1ндив!дуально! роботи э д!тьми, у яких 

не були сформован! передумови для засвоення нових елемент!в куль- 

тури прац!.

Зм1ни в структур! та посл1довност1 засвоення елемент!в куль-
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тури прац! д!тьми шдгрупи "В” пояснюються тим, що яюцо така ро

бота роэпочинавться лише 3i старшого дошк!льного BiKy, то давати 

окрем1 елементи культури праЩ для засвоення д!тям неыожливо. То

му доц!льно, як ми вважаемо, роэпод!ляти Yx по трупах /ланках/ t 
будувати роботу так, щоб формування елемент!в культури прац! йшло 

паралельно один одному.

Як показали результати досл1дноУ роботи, для д!тей дошк!ль- 

ного вгку характерн! своерхдш особливост1 в засвоснш энань та 

практичних ум1нь з культури пращ. Особливост! полагали в тому,що: 

без впливу дорослого - пояснень, вкаэ1вок, роэпов!дей, показу, 

д!ти дошк!льного В1ку не пом!чали елемент1в культури пращ t не 

розушли значения Yx для к!нцевого результату прац!. 3 трудовому 

процес! вони Б1дм1чали д!¥ та результат. Розглядаючи д!У працюк>- 

чого, в першу черту концентрували увагу на тому, що робить працю- 

ючий, 1гноруючи як1сний аспект - як це робиться. 1нформац!я про 

культуру прац! сприймалась д!тьми лишо в тому випадку, коли вона 

була емощйно забарвлена, подана в ц!кав!й розпов!д1 казкового 

чи пригодницького характеру.

Виявлеио залежн!сть сприймання !нформац!¥ д!тьми в!д став- 

лення Yx до вихователя. Позитивне ставлення, дружи! стос^нии, 

тепла атмосфера п!д час бес!д t роэпов!дей вихователя, сг.рияли 

кращому засвоенню !нформащ¥.

Практичш ум1ння э культури пращ також не формувались спон

танно, без впливу на них дорослого. Було необхщне навчання, п!д- 

6ip р 1эноман1тних метод!в та прийомгв впливу на д!тей. Добираю- 

чи Ух, вихователь враховував, в першу чергу, ставлення д!тей до 

пращ i ступхнь оволод1ння цими знаниями та трудовими ум!ннями.

Для одержавння даних про результативщсть такого п!дходу до
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оргашзацЛ дхяльност1 д1тей, були проведен! зр!зи знань та 

ушнь Д1тей трьох труп /експериментально! та двох контрольних/, 

у листопад!, березн! та травн!. Ыетоди, що були використан!: спос- 

тереження за працею д!тей в р!зних формах if оргашзац!!, !ндив!- 

дуальн! бес!ди з д!тьми. Критер!ями виступали 3Miст та як!сть 

засвоеного матер!алу, вм!ння застосовувати знания у власшй прак- 

тичн!й д!яльност!. Даш зр!з!в представлен! в двох наступних 

таблицах.

ТаблЛ. PiBeHb знань д!тей старшого дошк!льного Bixy про

значения культури прац1 для ii' результату, основш 

i'f складов! елементи.

група к!ль- 
KicTb 
д!теП

Р1вень знань д!тей

високий середшй низький

IX. XI. III. /. IX. XI. III. /. IX.XI.I-II./.

експе-
риы. ЗТ - - 32% 52% 35% 58% 58% 48% 65%42% 10%. -

I контр.36 - - 19% & го I 47% 42% 75%61% 34%16%

2 контр.35 - - 14% 17% 36% 46% 43% 48% 64%54% 43%35%

Табл.2. Рхвень укань д1тей по використанню елемент!в куль-

тури п^ац! у власшй трудов!й д!яльностх.

група шль-
Kicrb
Д1тей

Р!вень знань Д 1тей

високий середшй низький

IX. XI. III.
М1СЯЦо

/. IX. XI. III.
М1СЯШ>

/. IX. XI. III. /. •
М1СЯЦЬ

експ. 31 - - 29% 51% 32% 58% 58% 49% 68% 42% 13% -

I конт. 36 - - 19% 36% 22% 41% 36% 44% 78% 59% 45% 17%

2 конт. 36 - - 8% :[5% 21% 42% 48% 45% 79% 58% 44% 40%

Дан! контрольного експерименту дали моклив1сть констатувати,

!



Що показник Д 1тсй експериментальноУ групп значно Binai, нтж у д!~ 

тей контрольних труп. Поргвнпючи данг, одержан! в робот} з дхтьми 

двох контрольних труп, ми вiдмiтили випередження в оволод1нн1 знан 

нями та ум1ннями у д1тей першо'У контрольно! групп, тобто т1е¥,в 

як1й проводилась систематична робота по навчанню Д 1тей елементам 

культури прац}, але без використання приКомхв диференцУйованого 

П1дходу до д!тей в npopeci навчання. В другой контролыпй грутт!, 

де спец1альна робота не проводилась, д 1ти в1дставали за всхма 

показчиками.

ШДВОДЯЧИ П1ДСУМКИ дослтдноТ роботи з д!тьми доишлыюго з1- 

ку та працюючи над рекомендащями для зчител1в початкових классе, 

щодо використання знань та ум!нь, набутих дитиною в дошк}лый ро

ки, ми прийшли до висновку, що iснують певн! передумови переносу 

знань i умхнь з одного виду д!ЯЛьност1 на плитняк} складаються 

на кгнець старшого доишльного вхку. До них ми вгднесли: 1.м1ц- 

нгсть засвосння знань г ум}нь в дошк1льному вщг; 2.попереднс 

узагальнення в дошальному ef цх д1й, що сприяють ефектипност1 

результата дгяльностг; 3. р1зноман}тнгсть вар1ац!й вправления у 

BMiHHi використовуватй навички культури прац! з паралельним 

засвоенням загалыюго принципу д!й.

7 виснопках вхдмУчено, що в дашй робот1 була здгйснена 

спроба систематизувати дослУдження з питань органУзацП прац} д1- 

тей старшого доашльного в}ку, пояднавши Ух в едину систему знань 

та умхнь, об"яднаних узагальнюючим поняттям "культура прац}".По- 

няття "культура працг" стосовно д}тей дошкУльного в}ку було виз- 

начено так: "Культура працГ' - це уэагальнгоюче понпття, яке вклю- 

час в себе вс! компоненти вихованост1 i розвитку особистостг /мо- 

рально-вольов! якост!, хнтелектуальн} зд1бност1, оволод!ння
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структурными компонентами fli яльност! i практичними трудовими 

ум!ннями/ i забезпечуз оптимальну взаемодгю працюючого з навко- 

лишн!м матерхальним то соц!альним середовишем". Формуваиня мо- 

рально-вольових якостей в дошк!льному в!ц1 знаходиться в стан! 

становления i в дан!й робот! не досл!джувалось.У>вага при орган!- 

эац!У досл!дноУ роботи була сконцентрована на формуванн! загаль- 

нотрудоЕих ум!нь.

В результат! УУ були зроблен! висновки про те, що дхти стар

шого дошзального вхку ыають ниэышй р!вень знань та практичних 

ум!нь в культур» прац1. Це пояснюеться в!дсутн!стю доступно! дх- 

тям 1нформац1Y про складов! елементи культури прац! та П  значен

ия для результату дхяльност!, а таком в!дсутнхстю ц!леспрямовано! 

роботи по формуванню у д!тей основ культури прац! э боку вихова- 

теля.

В робот! представлений розширений зм!ст елемент!в культури 

пращ до програми трудового виховання д1тей старшого дошк!льного 

В1ку. Теоретично було обгрунтовано t практично доведен! монливос- 

т! старших дошк!льник!в засвоУти qi знания та оволод!ти такими 

практичними вм!ннями э основ культури прац! як: врахування факто

ру часу в роботi, bi :ння пор!внювати результат а запланованим i 

виправляти недол!ки, рацхонально використовувати трудов! д!У, ма

тер! ал та обладнання в ход! д!яльност!, вм!ння правильно оц!ню- 

вати роботу свою та !нших.

В.ход! експериментальноУ роботи було доведено, що елементиv 

культури прац! формуються у д1тей в певн1й посл!довност! та вэавмо- 

эвпяэку: навички зовн!шньоУ орган!зац!У /вм!ння прибирати робоче 

м!сце, охайн1сть в робот!I емоц1йно-ц!нностне в!дношення до пра- 

ц1 /розум!ння мотив!в пращ, сприйняття мети, поставлено! дорос-
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лим/; близьк! навички зовн1шньоУ та внутргшньо? орган!эованост! 

/наприклвд: вм!ння дитини готувати свое робоче м!сцв до прац! 

формуеться паралельно з ум!нням планувати свою д!яльн!сть, бо 

передбачення того, як! !нетрументи та обладнання будуть необх!дн! 

для прац1 вит!кас з передбачення посл!довиост! д!П; зд!йснення 

контролю за як!стю пром!жного та к!нцевого результату воде до 

вм!ння дитини вияпляти недол!ки в сво*й робот! та усувати УхА 
. Поступово навички внутр1шньоТ орган!заваност! набувають все боль

шого значения для процесу орган!зац!У дгтей, але так1 з них як 

вмхння самост!йно визначати моту прац! та враховз'вати фактор чв- 

оу в роботх, е эанадто складними i формуготься не у ecix д!тей дош- 

к!льного вхку.

Процес оволодгння д!тьми ум1ннями в культури прац! вхдйуваеть- 

ся в так!й послгдовност!: Г.набуття д!тьми знэнь про cchobhI ета- 

пи трудового процесу; 2. ознакомления !з значениям кожного скла- 

дового еломснту"культури прац! для результату д!яльност!; З.прак- 

тичне поетапне оволод!ння початковими д!ями з основ культури пра- 

ц!; 4.закр!плення ум!нь э культури прац! в повсякдеший трудов!й 

д!яльност! i перенос Ух в 1грову та навчальну д!яльн!сть.

Резулътати дссл!дно1 роботи показали, що д!ти старшого дош- 

к1льного в!ку моють CBOGpiдн! особливост! в опануванн! основами 

культури прац!:1.не можуть оволод!ти ними самост!йно, без допомо- 

ги дорослого; 2.знания про 3mict та знвчення оснорних елемент!в 

культури прац! формуються у д!тей в процес! оволодЫня структур- 

ними компонентами д!яльност! в Ух лог!чн!й посл!довност!, а прак

тики! ушння не в1дпов!дно ним, а в!д прост!ших елемент!в эов- 

н!шнього прояву культури прац! до складних ум!нь У! внутршлын 

орган!зац! I.

В старшому доилильнс?4у в!ц! д!ти здатн! здИснювати "близь-
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кi переноси" набутих ywitft, тобто, засвокшчи ochobhi принципи д 1яль~ 

Hoesi, вони викориетовуоть ix при вир!шенн! трудового завдання. Для 

эдхйсненнл "далеких перенос!э", тобто перенесения вм!нь,набутих в 

одному вид! д!яльност! к& ! н ш , необхгдн! умови: !снування 

о6п8ктибно1 сп! пьнос71 навичок, що cni вставляться та усв1домлен- 

ня дитнное Ц 1 в1 сгплькост!; наступи!сть в методах та прийомах впли- 

ву на д!тей.

Забеэпечуючи вс! ц1 умови, вчитель першого класу може допомог- 

ти Д1тям перенести сформован! в донцальному Bipi ушння та навчаль- 

ну д!яльн!сть.

Таким чином дося1дження шдтверджуе висунуту гхпотезу про те, 

що при проведекн! систематично? щлеспрямовано? роботи э д !тьуи по 

навчанню ?х основам культури прац!, дхти можуть оволод1ти початко- 

вими ланками ггооцесу, як! вм1щуе в соб! поняття "культура пращ?.

Актуальним для подальших досл^джень с питания б1льш глибо- 

кого вивчення !ндив!дуальних психолог!чних прояв!в д!тей п!д час 

прац! та метод!в впливу на них, вплив с!м"? на формування у ди- 

тини основ культури прац!, використання метод!в народно? педаго

г и и  при орган1зац!? трудово? д!яяь’->ст! д!тей„
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