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Праця і трудове виховання дітей та молоді завжди знаходилося у полі 

уваги науковців, оскільки підготовка до майбутнього дорослого життя та 

участь у певній професійній чи побутовій діяльності немислимі без певних 

умінь, навичок та компетенцій, що формуються в людини протягом усього 

життя. Найважливішим для формування елементарних трудових навичок є 

дитячий вік, коли пластичність людської психіки дає змогу легко 

пристосовуватися до умов певної діяльності і засвоювати ті чи інші трудові 

уміння, а потім використовувати їх. 

Найважливішою складовою становлення особистості дитини 

дошкільника є розвиток фізичних, психічних, моральних, духовних сил 

дитини: “В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту 

дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на 

розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний 

рух суспільства” [1].  

Трудове виховання учені трактують як систему виховних впливів, яка 

передбачає залучення дітей і юнацтва з метою їх загального розвитку для 

трудової діяльності [2, 335]. В умовах сьогодення трудове виховання 

дошкільників вимагає пристосування до нових умовах життя суспільства і 

передбачає формування знань щодо економічної грамотності; вміння 

використовувати сучасні засоби праці, механізми та машини, що з’являються 

у світі в зв’язку із інформатизацією суспільства та глобалізацією 
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економічного й культурного простору; володіти певними знаннями у царині 

організації праці та знати основи її ергономізації тощо. 

Вчені доводять, що набуття різних видів компетенцій дитиною 

дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній 

для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; 

образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і 

математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.) і вимагає практичного 

засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та 

довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту 

інформацію. Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно і 

конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях [1, 4.]. 

Акцентування уваги на оволодінні дитиною системою елементарних знань та 

умінь про себе та довкілля доводить важливість і необхідність різноманітної 

діяльності у дошкільному закладі для оволодіння дитиною життєво-

важливими компетенціями. 

Визначаючи функції праці у житті людини вчені вказують на 

найважливіші, серед яких практична, розвивальна та виховна [4, 258]. 

Трудове виховання Т. Поніманська трактує як цілеспрямований процес 

формування у дітей елементарних трудових навичок та умінь, сприяє 

вихованню поваги до праці дорослих, формує звичку діяльності [4, 258]. 

Трудове виховання тісно пов’язане із усіма напрямами виховання 

(моральним, фізичним, естетичним, розумовим, екологічним, національним 

тощо) і сприяє цілісному й гармонійному становленню особистості лише в 

умовах свободи, самостійності, творчості, відповідальності, активності. Наше 

дослідження доводить, що праця чинить найкращий вплив на дитину тоді, 

коли створюються умови для розвитку її суб’єктності. 

Трудові навички – це складні системи умовних рефлексів, які 

активізуються у процесі виконання певних виробничих завдань. Елементарні 

трудові навички передбачають формування найпростіших умінь трудової 

діяльності, які реалізуються як у процесі трудової діяльності, так і у грі, 
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навчанні, творчості. Часто ї підґрунтям виступає механізм наслідування, коли 

дитина-дошкільник спостерігає, а потім копіює рухи та елементи праці 

дорослого, прагнучи прилучитися до певної трудової діяльності. 

Особливо важливою складовою процесу формування елементарних 

трудових навичок є наявність мети певної діяльності. На цьому наголошують 

сучасні вчені, такої позиції притримувалася і теоретики дошкільної 

педагогіки досліджуваного нами періоду: “Не можна примусити дитину 

пиляти, стругати без мети і не слід пропонувати їй працю, яка не відповідає її 

душі, не зрослась з її інтересами. Лише в праці, за яку вона береться з 

бажанням, з повним інтересом, слід удосконалювати її око, руку, розвивати 

почуття, ознайомлювати з технікою справи, вправляти фізичну силу і вчити 

керувати нею” [5, 194]. 

Формування елементарних трудових навичок пов’язане зі створенням 

динамічних стереотипів, які передбачають зв’язок між певними 

елементарними рухами та розумовими операціями. У дошкільному віці ці 

первинні навички лише починають формуватися, а у зрілому, у процесі 

постійної діяльності, перетворюються у автоматизовані рухи. 

У процесі формування елементарних трудових навичок у дитини-

дошкільника розвивається дрібна моторика, поступово удосконалюються 

вправність та рухи, зникають зайві, зменшується психічне та м’язове 

напруження, увага переноситься з процесу на результат, виробляється ритм 

дій і можливість довільно змінювати темп роботи. Формування автоматизму 

рухів і дій дає можливість виконувати певні операції усвідомлено, 

переключати увагу з однієї діяльності на іншу, використовувати допоміжні 

засоби для діяльності, використовувати елементи творчості у роботі тощо.  

Формування  елементарних трудових навичок відбувається за певною 

логікою: сприймання – осмислення – узагальнення – закріплення – 

застосування [3, 31]. Позитивним у процесі трудового виховання та 

формування  елементарних трудових навичок у дитини-дошкільника є те, що 

існує можливість використовувати різноманітні засоби діяльності та її 
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форми. Гра, спілкування, творчі види роботи, які не мають жорстких рамок 

регламентації, не ставлять дитину у певні часові рамки, не оцінюються 

дорослими за певною схемою особливо позитивно сприяють на позитивний 

психологічний клімат діяльності і сприяють її результативності. У таких 

умовах реалізувати принцип урахування вікових та індивідуальних 

особливостей дошкільнят просто і природно.  

Зміст трудового виховання у  дошкільному закладі передбачає дві 

взаємопов’язані складові: ознайомлення дошкільників із працею дорослих та 

власне дитячу трудову діяльність. 

Відкидаючи жорстке планування діяльності у дошкільному закладі, 

вихователь все ж визначає для себе стратегію й тактику трудового виховання 

і враховує конкретні природні, соціальні, регіональні, економічні умови 

життя дітей для того, що цілеспрямовано ознайомлювати їх із працею 

дорослих. Такий підхід дає можливість увести дитину у професійний світ 

життя дорослих, дати їм конкретні знання про види праці та її користь, 

сформувати уявлення про різні види праці, реалізувати завдання виховання 

поваги до людей праці, формування прагнення брати участь у посильній 

праці, допомагати старшим і дорослим, нести відповідальність за зроблену 

роботу, виховує самостійність та відповідальність. 

Оптимальний і доцільний добір методів для формування елементарних 

трудових навичок є запорукою правильного виконання дитиною-

дошкільником різних видів діяльності (одягання і роздягання, зашпилювання 

ґудзиків і зав’язування шнурків, прибирання іграшок і речей, догляд за 

рослинами і домашніми тваринами, ліплення, малювання, шиття, вирізання з 

паперу і тканини тощо). Кожен із методів трудового виховання має свою 

педагогічну вартість, доповнює один одного, сприяє успішному виконанню 

певної діяльності. Тому використання цих та інших методів трудового 

виховання дошкільників для формування елементарних трудових навичок за 

логікою від простого до складного, від конкретного до абстрактного 
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допомагає реалізувати завдання підготовки дитини до діяльності, з якою 

людина повсякчас зустрічається у щоденному житті. 

Важливою для формування елементарних трудових навичок з 

педагогічної точки зору є позитивна оцінка педагогом діяльності дитини, бо 

вона сприяє мотивації до діяльності. Слід також наголосити, що трудова 

діяльність у рамках позитивного психологічного клімату сприяє формуванню 

моральних якостей дошкільника, вчить розрізняти добро і зло, виховує 

повагу до інших і до себе, розвиває уміння оцінювати свої й чужі дії та 

вчинки.  

Пізнання дитиною світу у його розвитку сприяє створенню цілісної 

картини світу, дає дитині відчуття взаємозалежності усього живого на Землі. 

Формування елементарних трудових навичок під час праці у природі є 

особливо цінними з тієї позиції, що процес становлення і розвитку 

дошкільника відбувається природовідповідно, у гармонії з природою та 

власним “Я“. 
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