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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АктуельнУСТЬ-ШЗОбл.зди. Сьогодш, коли в yclx сферах кяття 
молодоУ краУни вЫбуваютьоя револкщйн! перетворення, все бЫь- 
шого передовою Ум стае довгочасна недооц1нка значения осв!ти,не
достатки увага до УУ проблем з боку сусп!льстЕа. В 1м"я найви- 
тих iHTepeciB суверенно'/ i не заданно i‘ УкраУни, У У народу осв!- 
та потребуе донорinноУ перебудоЕИ, визнання УУ переваги серед 
пр1оритет1в. На виршення них завдакь спрямована Державна нац!- 
ональна програма вЫроднення осв/ти. Важливе м!спе в Hi# выво
диться початков!# лажцоскЫьки саме вона забезпечуе станов
ления особистост1 дитини 1, зокрема, формуе початков/ загально- 
навчальн1 i загальнотруцов! умЫня та навички, прклучае до сус- 
шльно корисноУ npani, розшвае Ытерес до художньоУ та техшч- 
ноУ творчост!.

Шдтвердженням кедостатньост! р1вня трудового вихованкя уч- 
HiB мояуть бути статпстичн! дан1, взят! до появи стану безробЫ- 
тя, HKi св!дчать, шо у. 1985 poni 23,6 тисяч випускник!в серед- 
ньо’У школи н!де не вчилися 1 не працювали, у 1987 poni Ух к!ль- 
к1сть зросла до 36,2 тисяч, а в 1989 роц! сягнула вже 90,5 ти
сяч. Очевидно, це вимагав полУпшенкя роботи з трудового вихован- 
ня шдростаючого покол!ння вже з перших рок1в навчання дитини в 
школ!. Т салу на вчителев1 початкових imaciB л ежить особлива вЫ- 
повЫальшсть по закладенню основ формування громадянина, с!м"я- 
нина, труд1вника. Тема нашого досл/дяення зумовлюе розгляд б1лып 
вузького кола проблем, шо стосуються т!лыш трудового виховання.

Анал1 з практично/ д!яльност1 сучасяоУ школи з цього напрям- 
ку роботи дозволяв констатувати факт недостатньоУ готовност/ 
вчителiB виршувати проблемы зц!йснення трудового виховання, Це
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заов!дчуб, аокреиа, провеиене ваш опвтуваннд отудентЬ-винуок- 
ник!в та ыолояих вчптел!в. зшЧяних в стакпотськ!* педагог!чн!й 
практиц!, Я®,&% з них в!ям!тили недостатшсть сюеУ вуз1всько! 
п!дготовки до винонанкя профео!йних «УНкД1й з труяового вихован-

ня.
Приклада роэгляцу я!яльност1 вчнтел!в-новатор1в з орган: за. 

ц1! труяового вихованвз ва основ! заотооуванвв етнояедагог!ки, 
яародних традицМ ! вроиисл!в розкривають яеяк1 резерва зд!йс- 
венвя такого напрямку практично! робота майбум!х вчитсл!в. Це 
вумоэлюе внесения коректив!в у навчально-вихопний проаео вузу* 
опрямованпх ва вяосконалення юдготовки стуяент!в яо названого

ВИДУ д!яЛЫ ЮСТ1.
v . . лЛТмип?т̂ ння roTOBHOCTi майбутнього вчи-Отае, необх!дн1СТЬ формування avi

теля яо готовою  шховання обумовлена з ояною боку наяоотат- 
н!« эаяоволенням погреб оусп1льЬтва результатами цього процеоу. 
„ „ .  .„иьким п!внем практичною викорнотанвя вчателями
передовою пеяагоПчного поов!ду до ваукових роеробок проблем
цього напряму виховноУ робота»

Сучаова паяаюПка вакопичила значний маоив ДоолНиень з
р1зних питань 1 напрямк!в пол!пшвиня роботи вчителя. Методоло- 
г!чн! проблеш таорП паяаюПчно! оов!ти одержали ЮТТовне 
висв1тлення в роботах М.В.Александрова, МЛ.Болдирава, ТЛЛль!- 
во!, I.T .Огородникова, В.К.Роаова та !н.

Теоретичк! яитання поихолоПчно! п!яютовкн вчителя висв!т- 
лювали в ово!х прадях Б.Г.Ананьсв. Л.О.Виютоький, П.Я.Гальпе- 
Pll.. Ф.Н.Гонобол1н, А.Н.Леонтьев, Н.В рузМ1на. С.Л.Руб!нв.тейн,

А.I.Щербаков та 1н.
Неуловим основам п!дготовКй вчителя ! «ормуванше його ооо -  

биотоот! приовячен! яубл!йадИ Ю.П.Аварова /педагог!чна майотар-
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н!сть/, Ю.К.Бабанського, В.I .Бондаря /дидактична п! дготовка/, 
С.Б.Елканова/профес!йяе самовиховання/, Ф.Н.Гонобол!на, О.В.Ки- 
ричука /профео1йне становления/ Н.В.Кузьм!ноУ, 0.Г.Мороза, 
Л.Ф.Сп!р!на /профес!йяа д!яльн!сть/ та iH.

Форму ван ню професхйних ум!нь у майбутн!х вчител!в прид!ля- 
ли у вагу в CBoi’x  досл1дхеннях О.А.Абдуллгна, Л.Ф.Сп!р!н /загадь- 
нопедагоичн!/, Д.О.Тхордевсышй, В.Г.Щутяк/ з трудового нав- 
чання I виховання/, Д.С.Мазоха, АЛ.М!шенко /робота в rpyni 
дродовженого дня/, В.М.Чайка /анал!тичн!/ та !н.

Питаниям готовя ост i спец! ал! ста до шконання сво!х профе
ссиях функц!й значну у вагу в своУх цосл!дяеннях надавали 
МЛ .Дьяченко, Л.А.Канцибович, 0. Г. Мороз, ВЛ.Бонцарь, В.О.Сла- 
стешн, К.М.ДураЙ-Новакова та !н.

Анал1э доихолого-педагог!чноУ л!тератури дозволяс зробй- 
ти вксновок про те, шо не зваяаючи на велику к!льк!сть дооя!д- 
жень з проблем вуз!воькох п!цготовки майбутнього вчителя, фор
му ванню його готов ноет! до трудового виховання учн!в початко- 
вих icnaoiB не надавалося потр!бноУ увагл. Тому можна сказати, 
шо теоретичнг та метоцичн! аспектл форму ваяня готовя ост 1 оту- 
дант1в на р!зних етапах Ух навчанвя у педагог!чному вуз! з 
проблем трудового виховання розробяен! нацто мало.

Незадов!льна робота шк!льних колектив!в ! кедол!ки в п!д- 
готовц! майбутн!х вчител!в у цьому яапрямку виховноУ робота 
дозволяв отвардяувата, шо форму вання готовы ост! майбутнього 
вчителя до зд!йонення такоУ д!яльност! повинен займати б!льше 
м!сця в навчально-ваховному процес! вишоУ педагог!чяоУ школе.

В!цсутн!сть яе досл!д«ень з проблем формування мтовяоот! 
студент!в до трудового виховання молодших школяр!в та опец!аль-



Hoi л1тератури з nieZ проблеш зумовила виб1р теш нашого до- 
сл!цяенЯя:"Формування готозноот1 студенев до трудового вихо— 
вання молодших школяр!в".

Об"екто!̂  досл!цження в профес i йко-педа rori чна ni дготовкаI
студент! в факультету вчител1в початкових KJiaciB.

Предмет; цослхдкення -  умови формування готовност! студен- 
т!в до трудового виховання молодших школяр! в.

Мета, доел! цження поля гае в науковому сбгрунтуванн!, розроб* 
ц! й експериментальк!й перев1рцх ефективност! педагог!чно'! тех
нолог! if, яка б забезпечила формування готовност! студент!в до 
трудового виховання молодших школяр! в.

Г!дотеза доел! адення: дроцес п!дготовки вчителя до трудово
го виховання молодших школяр! в може бути б!льш ефективним, як- 
шо визначити посл!довн!оть ! етапи формування готовност! сту
дент! в^до названого виду д!яльноот! та розробити вшювхдву пе
дагог! чну технолог! ю.

У в!днов!дност! з метою та г! потезою ставилися так! 
дання цосл!д»ення:

-  визначити стан готовност! майбутн!х вчител!в до трудово
го виховання молодших школяр! в та науково обгрунтувати П мо
дель;

-  теоретично розробити та експериментально перев!рити пе
дагог! чну технолог^ п!дготовки студент! в, яка е умовою форму
вання Ух готовноот! до цього виду профес!йно-пецаroriчноY цра- 

« ! ;
-  розробити драктичн! рекомендац! i шодо п!двишення pibhh 

готовност! майбутн!х вчител1в-класовод!в до трудового вихован- 
йя ШЛбДШИХ школяр!в.
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Mstqдолог! чнов основу циоертац!йного цоолУцження в оонов- 
н! положения д!албктики про роль npaui в задоволенн! люцських 
потреб i теоретичн! основа вито? педагог!чноУ осв!ти та теор!У 
розвитку особи.

Для перев!рки висунуто? г!потези ! вир!шення поставлених 
завцань використовувалися так1 методи цоол!дження: вивчення t 
узагальнення цосв!ду роботи вуз!в по п!дготовц! вчителя-вихова- 
теля, метод анкетування, 1нтерв"ювання, бео!ди /в кер!вниками 
шк!л, вчителями i студентами/; метод опостереження, самооц!нки; 
анал!з результат! в д!яльност! студент! в /тоденннк опостережень, 
зв!ти за результатами педагог!чно? практики/; констатуючий та 
формуючий педагоггчний експеримент; математична обробка екопери- 
ментальних даних.

ДостРв!рн!оть_та обгрунтован!оть одержаних результат!в за- 
безпечена застосуванням взаемоцоповнюючих метод! в доел! дження, 
адекватних мет!, предмету ! завданням роботи.

База доел!дження. Досл!дно-експериментальна робота проводи- 
лася на факультет! п!дготовки вчител!в початкових клас!в Переяо- 
лав-Хмельницького ф!л!алу Щ11 !м.М.П.Драгоманова. Р!зними ви
дами досл1 дження було охоппено 361 студента та 168 вчител1в 
шк!л /з  них 31 -  молод! вчител!/.

— розкрито суть поняття нготовн! сть студент!в до трудового 
виховання молодших школяр!в", то е склацовим компонентом "готов- 
ност! до педагог!чноУ д!яльност!" ! характеризувтьоя уов!домлен- 
ням звачимост! та 1Нтересом студент!в до зд1 йснення трудового ви
ховання учн! в, сформован!стю в них спец!альних знань та ум!нь ! 
проявляеться в Ух самост!йн1й црофед!йно-педагог!чн1Й д!яльност!;

-  виходячи з! зиготу педагог!чноУ д!яльност! вчител!в по-



чатковдх кпас!в виявлена сукупя!сть практичних знань та ум1нь, 
необх!дних для з^йсненйя ^судового внхованкя молошпих школяр!в, 
як! Хфояппяються в кбнструюзанн!, оргашзацП, анал1з1 1 Ц1агно- 
стуванн1 цього виховного цроцесу та сп1лкуЕанн1 в ньому;

-  вйзначено п"ять piBHiB сформованост! готовност! студентов 
до здхкснення трудового Еиховакня учи в-1-4 клас!в, кокен з яких 
характеризуеться певним ставленням до Виконання nieY роботй, : 
усв!д<хдлен1стю та обсягом знань, станом наяв: ост1 ум1нь такоY
Д1ЯЛЬНООТ1. •'

е̂оретдчна значим!стъ дбслгдкёння полягае в талу, шо:
-  BK3Ha40Ki етапи формування готовностТ студентгв- до тру

дового виховання молодших школяр! в: 1 -  оволод!нкя Teopieio /1-2 
курс/; 2 -  практичне вховдсення в прсфес!ю /3  курс/; 3 -  профе- 
о!Йн! проби особи в самост1ЙН1Й дгяльност! /4  курс/;

• ^ визначен! умови, як! забезпёчують фбрмуванйя* позитйвних 
мотив!в педагог!чно1 д!яльност1 студент!в з трудового виховання 
учн!в, головнями 8 них в; I /  встановлення мшпредметних зв"язк!в 
цри вивченн! дисципл!н; 2 / створення психологгчно'! установки на 
эд!йснення трудового виховання; 3 / управл1ння поетапким форму- 
ванням позитивних мотив ib ;̂ 4/ створення атмосферы взаемно!" ви- 
могливост! i в!дпов!дальност1 за результати свое*/ npani; 5/сис- 
темке включения у р1зн! форми орган! защ’! та проведения трудово
го виховання; 6/ створення максимально можливо! caMocTifiHocTi, 
активност! та !шц1ативи;

_ визвачен! шляхи реал!зац11* злпстовно-процесуального ком
поненту готовност! студент!в до трудоього виховання: I /  удоско— 
налення зм!сту навчального матер 1алу; 2 / моцелювання навчально- 
п!знавапьно1 д!яльност!; 3 / залучення студент!в до цосл1дно1 ро- 
боти; 4 / орган! за цт я самосийно"! роботй майбутн!х вчител!в;
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тел!в; 5 / пол!пшення методичноУ п!дготовки.

Практична значим!^ цосл!дяенкя: .
“  внеоено'корективи у 3mict дисгоншн психолого-педагсн- 

г!чного циклу з метою забезпечення Ух слряшваност! на п!дго- 
товду студент!в до трудового виховання школяр!в;

-  визначено зм!ст та розроблено прийоми й орган! зац!йн! 
форми для п!цготовки студент!в до трудового виховання учн!в 
початкових кпас!в i на основ! цього розроблено спецкурс "Фор
му ван ня готовност! студент!в до трудового виховання молодших
школяр!в";

-  одержан! в результат! досл!дження дан! мокуть бути вико- 
ристан1 в масов!й практиц! робота пед!нстатут!в, га курсах п!д- 
вишення квал!ф!кац!У вчителiв-класовод 1 в, для орган!зац1У пе
дагог! чногонавчання батьк!в.

До_захиоту виноояться:
-  модель готовност! вицускника до виховноУ робота в школ! 

додовнюеться виконавським компонентом, шо в найб!льш!й м!р! 
дозволяв враховувати !ядив!дуальн! особливост! студента в його 

.драктичн!й ц!яльност! - э трудового виховання молодших школяр!в;
-  педагог! чна технолог! я п! дготовки майбутнього вчителя 

до трудового виховання молодших школяр! в передбачае поетапне 
формування в!дпов!дних мотив!в црофес!йноУ дгяльноот! та забез- 
цечуе певн! знания 1 ум!ння за рахунок прийом!в удосконален- 
ня эм! сту гавчального матер! ал у, моделювання навчально-п!знава- 
льноУ д!яльноот! близькоУ до шк!льноУ, залучепня студент!в до 
досл!дноУ робота, орган!зац!ею Ух самостхйнох робота;

-  готовяiсть студент!в до трудового виховання повинна
зд! йонюватися в три етапи: перший передбачае формування niзна
вал ьних !нтерес!в та потреб з одночасним оволод!нням званиями
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* тттгя nie'f роботи; цругиЙ -  стиц?ляц!ята умХннями, необх1дним2 цяя и ы  у
профес!йних !втерео!в. фошуванвя мотив!в профес!0ного само- 
виэкаченкя; трет!й -  потреба в KP«««>№U самореал!зац!!, шо

т лямпякт7ал1зац1ю особи, систематиза- включае самоутвердження i самоахту*»**«*
‘ _ «« vMTHb з проблем зд1йснення такоХ uiK) t узагальнення знань та умхнь * ^

Д1ЯЛЬНОСТ1•
Дпробап!я та вдрпзадяенкя результата дао ертащ Иного до

ел! дження. Ооновн! матер!али дисертап!! обговорювалиоя на рег!- 
ональних вауково-практдчних ковференц!ях:"1!едагог!чна сшшшна 
Н К Крудсыю! i перабупова народно! оов!тн” /1989/, "ЕколоПя: 
проблеш 00В1ТН i  внховання” /1990/; м!жпуз!всь«!й иауково-тео- 
рвтнчн!» конференц!1 "Педагогика спадвна Я.А.Коменського 1 
персиективи розвктну народно! о=в!ти” /1992/, наукових конфе- 
ранШях студент!в 1 викладач!в Переямгав-Хмельницького ф!л!алу 

_ „ . /тая7-Т992/: звХтних та* наукових кон-д а  1м.М.П.Драгоманова /1987-1-м /, »
ферешиях цього вузу /1990-1992/. Разультати досл!ддення пов1- 

на закяттях 1з слухачами ИПК. як! цроводшшся на 
баз! Переяслав-Хмельницького ф!л!алу ШИ ! м.М.П.Драгоманова. 
Матар!али доол!д*ання предотавлен1 у п"ати публгкашях.

гУпчктуоа та об’-SM ДисертацП. ДисартацЧя складаеться 1э 
вступу, двох розд!л!в. внсновк!в, описку внкориотано! л!тера- 
турн та додатк!в. Загалышй об"ем окладае 171 стор!нку.

ОСНОВНИЙ 3IICT РОБОТИ
У В2КИ1 обгрунтована аиуадьнЮть проблеш, визначен! 

оо окт, предмет, мата. Ппотеза. завдання доол!«лання; характе
р и з у й  метода, етапи роботи, розкривадаься достов!рн!оть, 
вауиова новизда. теоретична та практична эначимЮть одержана 
реэультат!в, формулиотьоя ооновн! полоиання, шо данооятьоя до



захисту.
В_першому poanf jft "Формування готовност! до трудового вихо- 

вання як педагогична проблема" розкриваеться психолого-поцаго- 
г!чна cyTHicTb готовност! до трудового виховання, виэначаетьоя 
SMicT процесу П формування та зд! йснюеться його мэделювання, 
анал!зуеться стан шдготовпеност! студент!в-випускник!в до до- 
сл!днуваного виду д!яльност!, и!д!ляюгься критерП та р!вн! 
ц!еУ готовност!.

Вивчення психолого-педагог!чних доол!диень, присвячених 
питаниям формування готовност! лютни до Д1яльност!, дало змогу 
встановити, шо в психолог! i !снуе, принайми!, два п!дходи до 
трактування цie'i дроблеми: перший -  розглядае П як функц!оваль- 
ний стан, другий -  як д!дготовлен!сть.

В педагог! чн!й науц! Н.В.Кузьм!на, О.Г.Мороз, В.О.Сласте- 
н!н, А.I.Щербаков та !н. вид!ля1оть "готовн!сть до педагог!чноУ 
д!яльност!" як специф!чний вид готовност!, шо визначаеться ха
рактером роботи. Серед вчених, як! досл1 цнують цю проблему, тек 
не !снуе единой ковцепц!Х розгляду готовност! до педагог!чяоУ. 
прац!. Св!дченням цьому мояуть бути, зокрема, р!зн! п!дходи до 
вивчення дроблеми готовност!: перший /А.Г.Кирпичова, Н.В.Рявая- 
цева, Л.Ф.Сп!р!н та 1н./, характерною ознакою яко го в розробка 
зм!оту, форм ! метод!в формування педагог!чних ум!нь i ваничок 
на основ! компонент!в педагог!чноУ д!яльноот! таких як: конст
руктивного, орган!затороького, вомун!кативного, гноотичного; 
другий -  вивчае цю проблему побуцовою профео!ограм /Г.В.Белахя!- 
чева, А.В.Бодаков, В.О.Сластен!н, АЛ.Щербаков та !н ./; трет!Й -  
характеризуеться розробкою зм!сту ! вид!в педагог!чних ум!нь за 
конкретними видами роботи вчителя-виховаталя /А.П.Акимова,
О.А.Абдулл!на, Ю.П.Аэаров та 1н./.
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Анал1зуючи лiтературу, мояна констатувати, шо готовить 
шяе бути представлена яктстю особи /ст i£ка готовн!сть — пере— 
конання, риси характеру, компонентами яких е: мотивацхйкий, ор
ган! зацШий, операц10нальний, волъовий i оцхночний/ i як пси— 
хологхчний стан /тимчасова готовн1сть» готовн!сть в даний мо
мент -  пилыйсть, зц1бн1сть, задоволешсть, компонентами яких 
в: когиитявний /п!знавзльниЯ/ емоц̂ йний, дхяльн1сний/«

В хоц1 анал!зу зм!сту дхяльност! вчител1в-практик!в були 
визначен! знания та умгяня, Heo6xinHi для здхйснення трудового 
виховаяня учшв молодших KnaciB. Роэгляд зм!сту навчальних пла
нов та црограм дозволив вотановити, шо вони не в достатнхй Mipi 
передбачають формування готовност! студент!в до трудового вахо- 
вання молодших школяр!в. Шдтвердкенням цього е дан! проведено— 
го нами анош много опитування студентов—випускник!в. Результати 
2ого досить показов!: регулярно проводить трудове вихованкя на 
уроках лише 13,2# майбутшх вчитая!в та 27,3% моподих вчител!В, 
у позаурочн!й робот! — в1дпов!дно I ,S% та 21,5%,

Для втравленая такого стану справ треба отворити перец 
студентами ц!л!сду !нтегративну картину 'ix майбутньоХ роботи, 
яка б 8абезпечила глибоке усв1Д0млення ваясливост! зц!Хснення 
трудового вкховання, розкрила шляхи п!двишення р1вня оволод! н- 
ни теорэтичними знаниями та практичнями ум1ннями як на заняттях 
у Bysi, так I в самост1ЙН1Й црактичн!й д!яльност! п!ц час про- 
хотения педагог!чно! практики.

Для цього треба побудувати модель готовност! до трудового 
вд..овання молодших школяр!в. Вона мае грунтуватися на вимогах 
сусл!льотва до роботи вчителя початкошх клас!в. У наш!Й моде- 
л! ми вид!лили три складов! частили /компонента/: I /  мотивац!й- 
ний компонент /система профео!йно ц!нних якостей вчителя-класо-
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вода» що проявляеться в мотивах/; 2 / зм!отовно-процеоуальний 
компонент /система знань та ум!нь, шо необх!дна для зд!йонення 
nijii оного цроцеоу трудового виховання/; 3 / виконавоький компо
нент /застосування знань та ум!нь на практиц!/.

Серед ознак прояву мотива^ Y вибране ставяення студентiв 
до трудового виховання д!тей, яке ми назначали за такими по
каз никами: вегативн!сть, 1ндиферентя!сть, позитивн!оть. 3 ц!ею 
метою анкетуванням було охоплено 361 отудента Пэреяолав-Хмель- 
ницысого ф!л!алу КДП1 !м.М.П.Драгоманова. Якшо позитивна в!цно- 
шення до профеоИ вчителя початкових клао!в мала абсолютна 
бЬшп1сть студент!в, то лише 33,8$ э них зазначали, шо вчитель- 
класовод повинен добре i навчати i виховувати учи! в у тому чио- 
Л1 й у позитивному ставденн! до прац!.

Серед мотив!в були вид!лен! ооц!альн! та оообаот!, шо да
ло змогу визначити в!дношення отудент!в до эд!йояення трудового 
виховання учн!в молодших клас!в у шк!льних удовах. Таке вив- 
чення дозволило вотановити, шо студента по-р!зному в!днооятьоя 
до провецення трудового виховання э мояодшими школярами. Це 
дозволило розпод!лити Ух на к!лька труп.

Перша груда студент! в /12,4$/, у яких яскраво виражене ба- 
жання займатися трудовим вихованням як на уроках, так ! в по- 
эаурочн!й робот! при виоок!Й актив ноет! на вс!х етапах його 
зд!йонення. В другу трупу вв!йшли отуденти /26,8%/, як! пози
тивно ставлятьоя до зд!йояення трудового виховання у навчально- 
виховному процео!. До третьоУ груди в!днеоено студент! в /28,2%/, 
шо в!ддають деревагу у провеленя! трудового виховання або ли
те на уроках, або я т!льки в лозаурочн!й робот!. Четверту гру- 
пу отудент!в /18,6%/ складають т !, як! вваяають, то можна зай-
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матися трудоним вихованням, а моява ним i не займатися. Остан— 
ня груда /14%/ характеризуетьоя негативным ставленням до зд!й- 
снення трудового ниховання, або небажанням Bsarajii прашовати 
вчителем-класоводом. ,

В результат! конотатуючого експерименту було встановлено, 
шо 6i лысеть майбутн!х вчител1в /56,2#/ волод!ють грунтовними 
знаниями s теорН виховання, цравильно розкривають поняття, во- 
лоц!ють в!дпов!дною TepMiнолог1ею. Разом з тим, глибоко, повно 
i усв!домлено розкривають мет о ни виховання лише 31,4% студен- 
т !„ . 60,8# майбутйх вчителхв не виявляють розум1ння залежност! 
виховних завцань урок!в чи заходiB в!д Yx етап!в, 82,6# -  не 
змогли визначити bhxobhoY мети в эаленноот! в!ц зм1сту навчаль- 
ного матер!алу. Щ характеры! недоя!ки у знаниях майбутн1х вчи- 
TeuiiB дають змо1у встановити., шо значна частина з них не сприй— 
мае трудове виховання як ц!л!сний процес, тому Yx теоретичну 
п!дготовку до Його зд!йснення не южна вважати достатньою.

Ейзначення стану практичноУ п!дготовки студент!в до snifi- 
сненвя трудового виховання на етап! конотатуючого експерименту 
виконувалося пшяхом вивчення Yx д!й в конкретных виховних си- 
туац1ях. Лише 7,2# студент!в змогли правильно вибрати методи 
виховання в конкретн!й педагог!чн!й ситуац1Y, 68,6# э них не- 
певно себе почувають при проектуванн! динам!ки процесу трудово
го виховання в залежноеTi в!д змхни одного чи к!лькох фактор!в 
в!д яках в!н заложить. 82,4# вицускншив в!дчувають складност! 
в робот! 9 трудового виховання окремих учн!в, груп школяр1в, ко
ле ктиву всього клаоу. Тому можна говорити про невысокий р!вень 
ум!нь студент!в у проведены! трудового виховання учн!в молоцших 
клао!в.

Результати конотатуючого екоперименту дали амогу виц!лити



п"ять piBHiB сформованост1 готовност1 студенив до зд1йснення 
трудового виховання молодших школяр1в :,,виший", "високий", "се- 
рецн1й", "низький", "пуяе низький".

Таблица I
Характеристика piBHiB готовност! студент!в 
до трудового виховання молодших школярiв

PiBeHb : Характеристшса piBHH
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А-

"виший"

"виоокий"

"оередн!й"

"низький"

Глибоке усв1домлення сусп!льного значения 
трудового виховання, црояв активного iHTepecy 
до його зд1йснення; глибоке, точне i повне 
волод1Ння знаниями, прагнення i'x вдосокналн>- 
вати; HaaBHiCTb необхщних ум!нь, правильне 
i якхсне i’x застосування.

Усьгдомлене сусгнльне значения трудового ви
ховання, бажання зцгйснювати його на уроках i 
в позаурочый робот1 ; точнх i hobhi знания по
нять без глибохого i’x усв1Домлення; волод1няя 
ум!ннями при як!оному, але повхльному ix ви- 
конанн1.

Усв1домлюеться значения трудового вихован
ня в окремих ситуацгях i наявне бажання бачи- 
ти результати npaui; точно розкриваюгься по- 
няття без повного i глибокого i’x усв1домпен- 
ня; наявн! основы ум1ння, як! вккористову-
ЮТЬСЯ ПОВ1ЛЬНО.

Неповне усв1До:длення суспгльного значения 
д1яльност1 з трудового виховання, piHxe виник- 
нення бажання займатися цим; знания не точнг, 
не noBHi, не глибоы, не системы, судкення 
стереотипы; наявы елементары ум1ння, якг ви- 
конуються невпевнено.



-  14 -

"ДУЯ® Незнание або в!дсутнв баяання зц!йснювати
низький" трудове виховання при в!дсутност! усв!домлен-

ня його значения; поверхов! знания 1 прим!тив- 
Hi судаення; формально, невпевнене, з затрим- 
ками виконання дгй цри наявноот! елементарних
УМ1НЬ.

3 характеристики pibhib можна в!цзначита, шо для п!дви- 
шення рхвня roTOBHOCTi студентгв до трудового виховання молод- 
ших школяр!в, необх!дна 1х спец!альна шдготовка.

В_лругом7 роэд1Л1 "Педагог! чне проектування технолог! Y 
п!дготовки студент!в до трудового виховання школяр!в" пред
ставлен! результата педагоичного експерименту по формуванню 
готовност! майбутнього вчителя до цього вину профес!йно-пецаго- 
ri4Hoi* прац!, розкриваються прийоми, змгст 1. opraHi sauifiHl фор- 
ми навчання студентхв дослхдкуванхй д!яльност!, як! анал1зують- 
ся, oqiнюються на ефективн1сть.

Розроблена сукушисть прийом!в передбачае формування моти- 
вац!йного, 3Mi стовно-цроцесуального та виконавського компонен
тов готовност! студент!в до трудового виховання молоцших школя- 
piB i включав в себе 3MicT, умови, форми ! метода орган!заШ? 
робота. Побудова пронесу формування тако!' готовност! полягапа 
в тому, шоб розкрити цШсн!сть, а також зв"язки м!ж окремими 
компонентами. Для забезлечення грунтовного розгляду формування 
окрешх компонентов готовност! студешОв до трудового вихован̂ - 
IW молоцших ШКОЛЯР1В свздомо застосовувавоя штучний розрив цьо
го пронесу.

Проведения формуючого експерименту супроводкувалося дотри- 
манням ряду умов; одночасне формування у студент!в компонент!в,
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шо складають готовшсть до тру дорого виховання молодших школя- 
piB; залучекня студент!в ухе з першого курсу до тагах форм ро
боти, як1 31дпов1дають умовам форму ван ня цього феномену; моде- 
лювакня у навчальному npoueci вузу Д1яльност1 майбутнього зчн- 
теля з трудового виховання молодших школярiв, управл1нкя проце- 
сом подготовки, ошнка результата тако'1 роботи.

Дотримання цих умов забезпечило педагогхчне проектування 
технолог!I niдготовкк студент!в до трудового вихованкя молод
ших школяртв, яке надало вщповщцу спрямоьашсть дисциплинам 
психолого-педагошчного циклу, використанню потекц1йних мо вши
востей окремих методик, р^зномаштким формам аудиторно'! поза- 
аудиторно'! роботи, педагог!чн1й практкц! на Bcix курсах.

Анал!з зм1сту шдготовки та оргашзацптких форм навчання 
студент!в дозволяе розкрити, вид!лити i описати. формування як 
окремих компонент!в готовност!, так i цього феномену в pi лому.

Формуванкя готовност i 2Д1Йснюеться протягом поел!ровного 
ряду вицхлених наш етап!в, як! в1Дпов!дають конкретним nepio- 
дам вуз!вського навчання студент!в. Перший етап /оволод1ння тео- 
pieio -  1-2 курс/ забезпечуе формування у студент!в профессиях 
iHTepeciB та потреб проведения трудового виховакня школяр!в з 
одночасним оволодгкням необхщними знаниями з питань методоло- 
г! I , Teopi! виховання та вироблення на цС основ! необхтднкх 
ум!нь для зд1 йснення такого виду npaui.

На другому етап! /активне Еходаення у профес!ю/ використо- 
вувався досв!д студент!з, одержаний ними на заняттях у вуз! на 
1-2 курсах. На основ! цього зд!йскювалася стимуляц!я професС- 
них iHTepeciB, формування мотив!в виконакня профес1йно1 д!яль- 
ност! з трудового виховання молодших школяр!в. Практично Ц1 

проблеми вир1 шувалися n il час педагошчно'! практики на 3 курс!,
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шо посилювало актившсть майбутн!х вчителхв, приокорювало у 
них форглування потр!бних якостей ! в!дпов!дальност! за викояан- 
ня функцiii вчителя-класовода, в талу числ! i до трудового ви- 
ховання.

Осташпй етап /профес!йш дроби особи в самост!йН1й профе- 
cifiHifi дхяльност!/ викоцуе функцгю самрутвердження i самореал!- 
зац!У особи майбутнього вчителя на баз! стажистськох педагог!ч- 
Ho'f практики та спецкурсу, який являе собою систеюутворюючу, 
узагальнюючу, цШену систему зяань з проблем виховного проце- 
оу з оцночасним використанням Ух у трудовому вихованн1 учнхв.

Таке поетапне форму ван ня готовност! дозволяе вносити у 
навчально-виховний процес студент! в корективи на кожному э ви- 
д!лених нами етап i в для досягнення витого р!вня поставленоУ ме
ти. ВирУшення цього завдакня здхйснювалося ваш з врахуванням 
принцти в системного п1дходу: utaiCHOCTi, струкгурност!, !нте- 
гративност!, iepapxi4H0CTi, взаемод!У проблеми з !ншими напрям- 
ками виховноУ робота. Це дало змогу в xofli проведеного формую- 
чого експерименту вже на другому етап! забезпечити зростання 
коефШенту засвоеняя знань: у студент!в експериментальних груп 
в!н стаяовив 0,75, а в контрольних -  0,68. Зм!нилися i мотиви, 
тобто студента експериментальних груп св!дом!ше ! активн!ше 
проводили трудове виховання учн!в.

Зваяаючи на те, шо студента-вилускники повиннг осмислнхва- 
ти майне вс® суму мотив!в своеУ дУяльност!, розвивати цеяк! з 
них, ! нш! ж згашувати. Завцанням першого етапу експерименталь- 
ноУ робота став розвиток iHTepecy на основ! вивчення норматив- 
них програмиих дисцишпн та яроходаення педаголчноУ практики 
на 1-2 курсах. 0ск!лыш мотиви збуджують Д1яльн!сть ! повецш-
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ку людини не прямо, а опосередковано, через св!домо поста вле
ку мету, студента включалися наш в такг форми робота, де б 
вони безпосередньо caMi приймали участь у процесi трудового 
виховання. Ддя збтаыпення iKTepecy майбутшх вчител1в до 3Mic- 
ту леквдйного матер1алу теоретична !нформац!я зв"язувалася з 
роботою школи, використовувалася практика постановки проблем
ных ситуац!Й, OKpewii з яких знаходили продовження при цровецен- 
Hi семтаарських занять. CeMiKapcbKi та практичн! заняття opieH- 
тувалися на розвиток творчого ставлення студент!в до виконан- 
ня свое? робота, тому шо творч1Сть б!лып притаманна тим, у ко
го ст1йкхша мотивация до конкретного виду npani.

Другий етап розглядався нами як такий, при якому поглиблю- 
ються хнтереси студенев, зростають i'x потреби до проведения 
трудового виховання молодших школяр! в. Важливу роль на цьому 
eTani Binirpae педагог1Чна практика. Саме niu час Н проведен
ия студента перекодуються у ..вакпивост! свое? робота. Вона дае 
змму практично використовувати д1агностичн! методики вивчен- 
ня piBHiB вихованост1 учн1в. Це зб!лыпуб 1нтерео студентав до 
проведения трудового виховання саме тому, то вони бачать ре- 
альн1 шляхи впливу на Д1тей, на результат робота. В!цчуття за- 
доволення зб1лыцув !нтерес, зм1цнюе 1 поглиблюе мотивы.

Заключний. етап у формуванн! мотивац!йко1 сфери Д1яльност1 

з трудового виховання молодших школяр1 в здt йонюеться на ochobi 
застосувакня у вавчальному процео! розробленого наш спецкурсу 
та проходження студентами педагог!чно? стажистсько? практики. 
Саме в цей пер!од переглядаеться /стверджуеться або знижуеться 
чи розвиваеться/ профес!Йна спрямован!сть майбутнього вчителя. 
Toiviy основным засобом для эм!онення профео!йного imepecy, мо
тив! в творчо? вчительсько! д!яльноот! в ycnix отудент!в у ро-
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ботi, в тому числ1 ! з трудового виховаяня.
У ставлены! особи до будь-яко'! д!яльност!, в тому числ! i 

до педагог1ЧН01, модна вшцлити суб"екгивну та об"ективну сто- 
рони: проведена робота дозволяв розвивати кояну з них. Критер!- 
ем ефективност i експериментального досл1диення був обраний !н- 
деко задоволеност! д!яльв!стю з трудового виховання /  с / 
молодших школяр!в. Нами, зокрема, встановлено, шо середне зна
чения для екопериментальних груп /0,707/ б!лыпе, Hi« для
контрольних /0 ,68 /, а на конному етап! п!дготовки в!н значйо 
деревищуе аналог!чне значения для контрольних груд. Тобто мод
на говорите про те, шо перший компонент готовност1 студент1в до 
трудового виховання молодших школяр! в в екопериментальних гру
дах значно виший Hi к у контрольних.

Другий компонент готовност! формуеться, виходячи з того, 
шо процес засвоення студентами теоретичних знань те не забезпе- 
чуе стВорення на Yx основ! ст!йких педагойчних ум!нь. Це в!д- 
буваеться тому, шо традиц!йна система п!цготовки спекал!ста 
не створюе належнот умови едност1 м!к ними. Прикладш цього 
моде служите те, шо студенте, знании метода виховання, вагають- 
ся у правильному Yx вибор! в конкретних оитуац!ях. Тому дотри- 
мання умови едност! забезпечуе б!льш високий р!вень формуван- 
ня зм!стовно-процесуального компоненту готовност! майбутнього 
cnenianicTa до трудового виховання молодших школяр!в. Бананого 
результату модна дссягти при поетапному ninxoni до формування 
цього компоненту готовност! такими шляхами: I /  удосконалення 
зм!сту навчального матер!алу; 2 / моделюванням навчально-п! зна- 
вально!' д!яльност! студент!в; 3 / залученням майбутн!х вчител!в 
до доол!дницькоУ робота; 4 / орган!зац!ею самостШю? роботе 
майбутн!х педагог!в; 5 / пол!пшення методично'! п!дготовки за ра-
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хунок ваукового шдхолу до вибору методик.

Вид1лен1 шляхи використовувалися на bcix етапах подготов
ки спец1ал1ста у витому яавчальному эаклац1 . При провеценнх тео- 
ретичних занять студентам ствердкувалося, шо засвоекня теоре
тичного матерiаду те не забезпечуе вироблення необхдцних ушкь 
практичного зд1Йснення трудового виховання. Лгя .цього темати
ка ceMiKapcbKiix та лабораторно-драктичних занять вимагала не ли
ше вхдтворенкя теоретичного матерхалу, а й передбачала. застосу- 
вакня спеидалышх навчально-теоретичних завдань; шдкр1плення 
BinnoBimsfi i судкень свохми власними експериментами /споотере- 
яеннями/; залучення студентов до дослхцницькох роботи з проблем 
трудового виховання; використання системи слостерекеиь за нав- 
чально-виховним процесом з наступним ix обговоренням; застосу- 
вання у po6oTi власних рамост1йних досл1Дяень; П1двишення тео
ретичного р1вня за рахунок самоосв1тньо'1 роботи; моделювання 
навчально-п13навально1 дхяльностх; встановлення р1вня вихова- 
hocti школяра /класу/; проведения щлеспрямованого спостереяен- 
ня за завданням; вироблення свого "власного" варианту. вир1шен- 
ня проблеми; самоанал1з виконано1 роботи. Кднцевим етапо  ̂ та
ки opraHiaaaii проведения занять ставав ..анализ, дгяльност1 

студект1В вчителем-класоводом або вчителем-метрдистом. Зцдйсне- 
на робота давала можливхсть на базд одеряаних знань фогмувати 
умгння, а через потребу навчитися чомусь i оврлоцдвати необкдд- 
ними для цього знаниями.

При вивчешп ефектизноет i проведеноi’ експеримеыталькох ро
боти по оволод1 нню,студентами теоретичними знаниями з проблем 
трудового виховання молоцших школяров критер1 ем виступав кое- 
$iui ент засвоення знань Д /.  Серецне значения його для експери- 
ментальних труп становять 0,783, для контрольких -  0,695. Зихо-
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дячи з загальноцрийнятих норм /коли К >  0,7/,можна говорити, 
шо експериментальна робота забезпечуе завершен1сть процесу нав- 
чання i створюе 1фаш1 умови для полхшпення майстерност1 майбут- 
нього педагога.

Ефективн!оть експериментально!* п!цготовки багато в чому 
визвачаеться р!внем сформованост1 у майбутнього вчителя пецаго- 
г!чних ум!нь. Контрольний зр!з показав, шо на першолу Kypci 
студенти контрольних та експериментальних труп мають приблизно 
одваков! р!вн! сфюрмованост1 ум!нь. Проведения я всього комп
лексу формуючого експерименту дало змо1у досягти "витого" р!в- 
ня ум!нь в експериментальних трупах /18,4%/ при в!доутност! 
студент!в з ниячим р!внем розвитку ум!нь, тод! як в контрольних 
трупах цей показншс становив в!дпов!дно 9,8% та 6,8%. До того я 
б!лыпе пояовини студент!в /62,8%/ експериментальних ipyn воло- 
д!ють ум!ннями з трудового виховання учн!в початкових клао!в 
на "высокомуи piBHi.

Таким чином, заяропоноваяа нами експериментальна. робота 
дае краший ефект в пор!внянн! 8 традиц!йною й у форму ванн! зм!- 
стовно-процесуального компоненту готовност! отудент!в до трудо
вого виховання молодших школяр!в.

Трет!м компонентом готовност! студент! в до зд!йснення тру
дового виховання е виконавський. Досвхд п!дтвердяуе, шо не зав- 
жди студент з хорошими показниками у навчально-п!звавальн!й д !- 
яльност! у вуз! так само добре шкодуе црофес!йн! обов”язки п!д 
час самост!йноУ практично? цхяльност!, бо р!зн! люди в одних ! 
тих самих ситуацгях мояуть застосовувати р!зн! способи д1?,тоб- 
то виконавський компонент у р!зних студент!в формуеться по-р!з- 
ному /!ндив!дуально/. Зв!дси випливае, шо ! п!дготовку студен
е в  до застосування ними знань та ум!нь треба зд!йснювати р !з-
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ними методичными прийомами э 1ндив1дуальним пхдхоцом. В нашому 
екоперимент1 ними стали: розвиток самост1йност! в роботi за ра- 
хунок р1зних форм П орган!зацII; самост1йна робота, стшулюван- 
ня самоконтролю та самоанал1зу; виконання iHnrniдуального плану 
роботи; заохочення творчо! роботи майбутшх вчитшпв.

0дН1ею з найванлив1ших форм орган! зац1i тако i роботи е пе- 
цагоГ1Чна практика. Особлив!оть П полягае в !нтенсиф1кац11 та 
!ндив1дуал!зац1I профес!Йно! д1Яльност1 майбутнъого вчителя. То
му саме на цьому напрямку ми & скощентрували основаУ увагу при 
форму ван hi виконавського компоненту готовност1 студент! в до тру
дового виховання молодших школярib. Для дано! роботи на конному 
erani п!дготовки студент! в застосонувалися !нцив1цуально-дифе- 
ренц1йован! завдання, як1 розроблялися за такими надрямками: по 
об’^кту дхяльност!; по Н ам1сту; по характеру. Ц! завдання 
ускладнюються в!дпов!дно до курсу, при цьому повинн! враховува- 
тись три основн! групп студент!в, то В1цр!зняються силою, рухли- 
в!стю ! врiвнованен! отю нервово! системи.

Анал!зуючи результати досл!днення, юкна вид!лити значен
ия суттевого показ ника проведено! роботи. Ним моне виотупати се- 
редня oniHKa виконання ВИД1В д1Яльност! отудент!в. Для контроль- 
них труп вона становить 4,0, а для експериментальних, в яких не 
враховувалися !ндив!дуальн! особливост! студент!в -  4,3 i в 
експериментальних трупах, це ц! особливост! бралися до уваги -  
4,6. Тобто мокна констатувати, шо форму ван ня виконавського ком
поненту готовност! зд1 йснюсться бьтып вдало при застооуванн! за- 
пропонованих в екопериментальн!й робот! прийом1в.

0ск1льки розглянут! компоненти в ецност1 складають готов- 
н!сть до трудового виховання молодших школяр!в, оукупн!оть за- 
стосування прийом!в, шо !х формують, повинна забезпечувати го-
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TOBHicTb в ц!лому. 6 залекност! в in ргвня вираяення цих компо
нент! в ми розглянули piBHeBi показники готовност!.

Анал!зуоти i'x, моява В1дм!тити, шо студенти контрольных 
труп в основшй своХй к!лъкост1 в!цнесен! до "низького" та "се- 
реднього" р!вня /76,1#/. студенти я експериментальних -  до "се- 
реднього” та "високого" /89,4%/.

Проведения формуючого експерименту показало переваги тако'! 
система органisaaiY роботи si студентами на вс!х етапах навчан- 
ня у вуз1 , коли у них в комплекс! формуються вс! компонента го- 
товност! до трудового виховання учн!в початково! посоли. Для цьо- 
го обов"язковий !ндив!дуальной п!дх!д до роботи з кояним студен
том, на основ! чого у них виробляеться мотивац!йна спрямован!сть, 
шо забезпечуе отворення мотивацi йно-проблемних ситуац!й та роз^ 
витку профео!йних !нтерес!в, дотримання вдност! теор!! та, прак
тики з допомогою р!зних прийом!в ! формуеться виконавський ком
понент."

У висновках дисертац! X представлен! ооновн! результата до
ел гдаення:

1. Формування готовност! студент! в до трудового вихован
ня молодших школяр! в е певщ"емною час тиною готовност! до педа
гог! чно! д!яльност1. Рёзультативн!сть проведения трудового ви
ховання майбутн!ми вчителями забезпечуеться завцяки комплексно
му формуванню таких компонент !в: мотивац! йного, зм!стовно-про- 
цесуального та виконавського. Вивчення стану проблема показало, 
що у практиц! !снуючого вуз!воького профео!йного навчання го- 
товн!сть студент!в до трудового виховання молодших школяр!в фор* 
муеться на недостатньому р!вн!.

2. Дан! експериментальноi роботи п!дтвердяують, шо форму-
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вання roTOBHocTi студенев до трудового виховання молодших шко- 
ляр1в досягаеться при застосуванн1 запропонованоУ педагог!чноУ 
технолог! У, в зшст яко! входить сукупн1сть прийом1в форму вання 
позитивно!’ мотивам У майбутШх педагог!в, вироблення в!дпов!дних 
умхнь та навичок, шо характеризують ставдення спец!алгста та по
гашения якост! саюст1йно1 дхяльност! студента-практиканта i 
сприяе профес1Йноцу самовизначенню майбутнього вчителя.

3. Формування готовност! студенев полягае у забезпеченн! 
поетапност! цього процесу: перший -  оволод!ння теоргею /1-2  
курс/; другий -  практична входаення в npo^ecifo /3  курс/; третхй 
-  npo$eci&ii проби особи в самост1Йн!й ц!яльност! /4  курс/.

4. Надежный р1вень готовност! майбутн!х вчител!в забезпечу- 
еться щл с̂прямованим процесом ix шдготовки на протяэ! всього 
пер!оду навчання з врахуванням imumi дуальных особливостей та 
отимулювання творчых можливостей.

5. Проведене досл!дженця забезпечуе п!двишення р!вня готов
ност! майбутнього вчителя до виконання цього напрямку роботи,шо 
проявляеться в ycBinowweHHi значения трудового виховання,пiдви- 
pieHHi р!вня знань та yMiHb ! оперативному використакню !’х на 
практиц!. Так-студенты експериментальних хруп на кхнець терм!яу 
навчання знахоцяться в основному на "высокому" /58,2V  ! "серед- 
ньому" /31,2#/.р!внях, в!дпов!дно, в контрольных ipynax -  на 
"середньому” /48,5V та "низькому" /37,6V*

Зд!йснене нами досл!дження дозволяло розв"язати завдання, 
поставлен! у дисертац!йн!й робот!. За- одержакими даними ппоте- 
за п!дтвердилася i тим самим доведено, шо визначення еташв i 
посл1 довностi формування готовност! та розробка пецагогхчиоУ 
технолог! I, яка б Ум в1дпов!дала .роблять процес шдготовки- вчи
теля до трудового виховання б!льш ефективним.
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Звичайно, не можва стверджувати, шо ш вичерпали во! можли- 
вост! далыпого п!цшшення ртвня п!дготовки стуцент!в до в!цпо- 
в!дноУ роботи. Очевидно, так1 резерви !сцують, зокрема, на наш 
погляд, у комплексному вивчешп взаемозалекностей готовност! 
студент!в до р!эних напрямк!в виховання учн!в початкових клао!в.

По тем1 дисертац! '! одубл!ковано:
1. Творческое использование в школьной практике идей

HJK.Крупской о воспитании поколения, способного к труду / /  Педа
гогическое наследие К.К.Крупсюой и перестройка народного образо
вания: Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практи
ческой конференции. -  Переяслав-Хмельшшкий, 1 9 8 9 С.200-202.

2. Преемственность трудового воспитания в курсе "Методика 
преподавания общетехнических дисциплин и трудового обучения" / /  
Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспита
тельной работы на факультете подготовки учителей обшетехниче- 
ских дисциплин. -  К., Тернополь, 1989. -  С.27-29.

3. Экологическое просвещение и воспитание будущих учите
лей -  основа их подготовки к трудовому воспитанию младших школь
ников //'Экология: Проблемы образования и воспитания: Тезисы 
докладов и сообщений региональной научно-практической конферен
ции. -  Переяслав-Хмельницкий, 1990. -  Ч.З. -  С.45-46.

4. Формуваняя готовност! студентов до прудового виховання 
молодших школяр!в /програма спецкурсу та методичн! рекоменца- 
ц!1 по його вивченню для студенев педагоичних вуэ!в/. -  К.: 
ЕУМК МШстерства освии УкраУни, 1991. -  24 с.

5. Проблеми вуз!всько1 п!дготовки студент!в до зц!йснення 
трудового виховання молодших школяр!в / /  Педагог!чна опацшина 
Я.А.Коменського ! перспективи розвитку народно'! оов!ти: Тези 
цопов!дей ! пов!домлекь м!жвуз!всько1 науково-теоретично! кон
ференц!'!. -  Переяслав-Хмельницький, 1992. -  C.I20-I22.
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