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Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз трудового виховання дітей
дошкільного віку. Розглянуто значення трудового виховання для дітей
дошкільного віку та рівень відображення цього питання у працях педагогів
минулого і сучасності. Виокремлено ключові ідеї розвитку трудового виховання
дітей дошкільного віку. Розкривається сутність трудового виховання, його
значення для дітей дошкільного віку. Доводиться необхідність своєчасного
залучення дитини до посильної трудової діяльності. Розглядається необхідність
залучати дітей дошкільного віку до праці у різноманітних її формах (колективної
праці, доручень та чергувань). Обґрунтовано актуальність порушеної проблеми,
визначено сутність понять «праця», «трудове виховання», «трудова діяльність»
«дошкільний вік».
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На сучасному етапі розвитку суспільства особливо велике значення має
залучення дітей до посильної трудової діяльності з дошкільного віку, в умовах
дошкільного начального закладу і сім’ї з метою формування моральних якостей
особистості. Дитина набуває у цей час перші уявлення про працю дорослих, у неї
формуються початкові трудові навички і вміння, виникає любов і бажання
працювати, а з часом – звичка потреба у праці.
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трудового виховання. В Україні з давніх-давен панував культ праці, вона
використовувалась як специфічний засіб та неодмінна умова правильного
виховання.
Головний чинник у розвиткові суспільства є цінність праці як засобу
існування людини в світі та засобу виховання підростаючих поколінь. Саме тому
трудове виховання є важливим аспектом освітньої роботи у дошкільних
навчальних закладах, яке здійснюється в процесі організованої і самостійної
предметно-практичної діяльності дітей і спрямовується на формування:
елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу і поваги до різних
професій; ціннісного ставлення до результатів людської праці; бажання
долучатися до посильної предметно-практичної діяльності й прагнення та
моральних якостей особистості (відповідальність, самостійність, працелюбність,
креативність).
Трудове виховання дітей, починаючи з дошкільного віку - одне з
найважливіших аспектів виховання підростаючого покоління сформованих на
засадах демократизації і гуманізації суспільства, яке будується в сучасній
Україні.
Актуальність і важливість трудового виховання дітей дошкільного віку
зазначено в документах, що регулюють освітню діяльність дошкільних закладів
у нашій державі, зокрема у Законі України «Про дошкільну освіту», Примірному
статуті дошкільного навчального закладу, Базовому компоненті дошкільної
освіти та ін [8, с. 2].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми трудового виховання
у дошкільних закладах досліджували великі педагоги минулого і сучасності. Їх
представлено в працях таких педагогів як А.Макаренко, К.Ушинський, С.Русова,
В.Сухомлинський, М.Стельмахович, діячів у галузі дошкільного виховання –
З.Борисова, Є.Водовозова, Л.Калуська, Є.Тихєєва та ін.

До проблем трудового виховання звертаються сучасні українські вчені
(В.Борисова, Г.Бєлєнька, М.Машовець) котрі вивчають питання виховного
значення праці дітей у дитячих садках і сім'ї.
Психофізіологічні основи формування культури праці у дітей дошкільного
віку досліджували: І.Бех, Л.Виготський, Д.Ельконін, О.Запорожець, О.Кононко,
Г.Костюк, С.Рубінштейн, О.Смірнова, Ю.Фролова та ін.
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виховання дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі.
Виклад основного матеріалу. Поняття «трудове виховання» у педагогічній
літературі тлумачиться, зокрема, як «цілеспрямований процес формування
трудових навичок і вмінь в дітей, поваги до праці дорослих, звички до трудової
діяльності. Головна мета трудового виховання дітей дошкільного віку –
привчання до самообслуговування, елементарних трудових дій, ручної та
господарсько-побутової праці [5, с. 161].
За визначенням Т. Поніманської «Трудова діяльність дошкільника –
ефективний
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в
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рис:

працелюбства,

відповідальності, цілеспрямованості, організованості, почуття колективізму»
[7, с. 81].
Трудове виховання розглядається як цілеспрямований процес формування
у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової
діяльності. А завдання трудового виховання визначаються як процес формування
в дітей стійких переконань, розвитку мотиваційної сфери, навичок трудової
діяльності та становлення особистості. Ці завдання розв’язуються у процесі
загальноосвітньої підготовки, трудового навчання, різноманітної за змістом і
формою трудової діяльності. Трудове виховання дітей дошкільного віку
передбачає привчання до самобслуговування, елементарних трудових дій, ручної
та господарської праці. Навіть найпростіший результат результат трудових
зусиль
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(вимитий
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кімната

тощо)

сприяє

самоусвідомленю дитини, вселяє їй впевненість в собі, прагнення випробувати
себе у нових видах діяльності [6, c. 258].

Аналіз теоретичних джерел дозволив з’ясувати, що проблемою виховання
як засобу всебічного розвитку підростаючого покоління займалися класики
російської та української педагогіки (А. С. Макаренко, С.Русова, Г.Сковорода,
М. Стельмахович, В.Сухомлинський, К.Ушинський,).
К.Ушинський відводить велику роль праці як засобу виховання особистості.
У своїй роботі «Праця в її психічному і виховному значенні» він підкреслює, що
людина формується і розвивається у трудовій діяльності. Праця, по-перше, є
основою і засобом людського існування і, по-друге, вона є джерелом фізичного,
розумового і морального вдосконалення людини. Ось чому, на його думку,
виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя,
а готувати до праці [3, c. 73].
У дошкільному навчальному закладі трудове виховання реалізується за
такими напрямками: ознайомлення дітей з працею дорослих, формування
інтересу й поваги до неї; організація безпосередньої трудової діяльності дітей.
З.Н.Борисова зазначає, що «… напрямки взаємопов’язані: спостереження за
працею дорослих викликає у дітей бажання наслідувати дорослих, допомагати
їм, включатися в їх працю; з другого боку – самостійна трудова діяльність
сприяє вихованню у дітей позитивного ставлення і поваги до праці дорослих,
прищеплює перші трудові навички і вміння» [2, с. 12].
В той же час науковці привертають увагу до того, що батьки не достатньою
мірою усвідомлюють важливість трудового виховання, виховний потенціал
праці. Зокрема Л.Калуська вказує, що основою виховання працьовитості, поваги
до людини трудівника і дбайливого ставлення до предметів її виховання мають
стати
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«чесність,

сумлінність,

охайність,

доброзичливість,

відповідальне ставлення до виконання трудових завдань та доручень; уміння
доводити справу до кінця; діставати втіху від доброї роботи; бажання
допомагати іншому; зацікавлення професіями дорослих; шанобливе ставлення
до всього, що виготовлене людськими руками» [4, с. 8].
Г.В.Бєлєнька зауважує, що основне завдання трудового виховання
дошкільників на сьогоднішній день полягає у формуванні у дітей «стійкого

переконання, що праця є прекрасною життєвою необхідністю людини, а її
результат – цінністю» [1, с. 7].
А. С. Макаренко звертає увагу на те, що праця може залишитись
нейтральним процесом у плані виховного впливу, якщо не дбати про її
педагогічно доцільну організацію [7, с. 81].
Цінними для нашого дослідження є методичні поради видатного педагога
С.Русової, щодо змісту та організації трудової діяльності дітей в дитячому садку.
Розкриваючи зміст праці дошкільників, вона вказувала на те, що перші роботи і
вироби завжди залежать від оточення дитини і від її нахилів. Перші види праці,
що ними оволодіють діти, це самообслуговування та господарсько-побутова
праця. На її думку на ці види праці потрібно звертати особливу увагу в цікаві
формі навчаючи дітей. Надаючи особливого значення емоційному стану дітей
під час праці, також С. Ф. Русова рекомендувала надавати дітям по можливості
більше самостійності в роботі і дуже тактовно підходити до дитини з допомогою
[9, c. 56].
Акумулюючи досвід народної та наукової педагогіки, М. Стельмахович
підтримував раннє залучення дітей до трудової діяльності. Адже, за даними
психологічних (А. Запорожець, О. Киричук, Г. Костюк та ін.) та педагогічних (О.
Духнович, С. Русова, В. Сухомлинський) досліджень саме дошкільні роки є
сензетивними у засвоєнні моральних цінностей, пізнані навколишнього світу. У
цей період «душа дитини найчутливіша і найвразливіша» [10, с. 44].
Трудове виховання дошкільників має на меті формування особистості
дитини через позитивне ставлення до трудової діяльності, яка формує у дітей
пошуково-дослідницькі уміння, розвиває пам’ять, кмітливість, спостережливість,
зосередженість, а також зміцнює фізичні сили і здоров'я дітей.
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трудового виховання дитини дошкільного віку, ми дійшли висновку, що видатні
діячі світової та вітчизняної педагогіки, розглядають працю як невід’ємну
частину всебічного виховання дитини.

Отже, залучення дітей дошкільного віку до праці, включення їх у виконання
посильних трудових завдань може стати основою формування багатьох
соціально важливих моральних якостей, таких, як бажання та вміння працювати,
приносити комусь користь, повагу до людей праці та бережливе ставлення до
продуктів людської діяльності, уміння долати труднощі і власними зусиллями
досягти бажаних результатів, відчуття задоволення своєю роботою.
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