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У статті проаналізовано систему трудової підготовки учнів в 

авторській Павлиській школі В. О. Сухомлинського, який особливу увагу 

приділяв вихованню працею саме в колективі. Зокрема, розкрито умови 

виховання працьовитості та роль сім’ї у цьому процесі. Також в статті 

проаналізовано основні принципи трудової підготовки.   
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В. О. Сухомлинський збагатив вітчизняну і світову педагогіку 

теоретичними засадами і практичною моделлю школи майбутнього – школи 

радості. Він розробив і втілив у життя принципи трудового виховання учнів, 

поєднання основ наук з продуктивною працею, необхідною для сім`ї, школи, 

села, держави. Василь Олександрович визначив педагогічні умови організації 

продуктивної праці, сільськогосподарського дослідництва, технічної творчості, 

профорієнтаційної роботи з урахуванням виробничого оточення школи. 

Завдяки високопрофесійному педагогічному керівництву, різні види творчої 



сільськогосподарської праці сприяли розвитку у школярів потягу до пізнання, 

відкриття, викликали захоплення, здивування. Праця, яку виконували павлиські 

школярі, виховувала в них такі моральні якості: відповідальність, 

працелюбність, творчість, самостійність, відчуття й усвідомлення значущості, 

краси праці. 

У Павлиській середній школі основні засади трудової підготовки учнів 

полягали в розроблених принципах трудової підготовки: це єдність трудового 

виховання і загального розвитку – морального, інтелектуального, естетичного, 

фізичного; розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці; раннє 

залучення до продуктивної праці; різноманітність видів праці; постійність, 

безперервність праці; творчий характер праці; поєднання зусилля розуму і рук; 

наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці; наступність змісту 

трудової діяльності; загальний характер продуктивної праці; єдність праці і 

багатогранного духовного життя. 

Через усі педагогічні праці В. О. Сухомлинський проводить основну ідею 

– ідею самоствердження та становлення особистості громадянина в творчій 

праці на благо суспільства. Дати дитині радість творіння, радість праці, праці 

на благо людей – це і є справжня мудрість батьківської любові до дітей. Дуже 

важливо, щоб дитяча праця включалася в економічне, матеріальне життя 

родини, була в ній органічною необхідністю, щоб мати і батько розглядали її як 

святий обов'язок дітей. Якщо цього немає, ніякі педагогічні хитрощі школи не 

дадуть результатів. Якщо дитяча праця сім'ї не потрібна, якщо батьки, щоб 

полегшити життя дітей, звільняють їх від праці, ніякі практикуми, що 

організовані школою, не стануть для дітей працею, вони залишаться тільки 

важкою грою, від якої хочеться скоріше звільнитися. Виховну силу праця 

знаходить лише тоді, коли вона стає економічною необхідністю. 

Особливу увагу В.А. Сухомлинський приділяє вихованню працею саме в 

колективі. У процесі виховання праця і колектив нерозривно пов'язані між 

собою. Працьовитість формується тільки в тому випадку, якщо систематична 

праця дитини приносить йому радість від результатів, досягнутих спільними з 



колективом зусиллями. Можливість розділити з оточуючими почуття радості 

значно підсилює одержувані позитивні емоції: «Працьовитість – це перш за все 

сфера емоційного життя дітей. Дитина прагне працювати тоді, коли праця дає 

йому радість. Чим глибше радість праці, тим більше діти дорожать власною 

честю, тим наочніше бачать в діяльності самих себе – свої зусилля, своє ім'я. 

Радість праці – могутня виховна сила, завдяки якій дитина усвідомлює себе як 

члена колективу. Це не означає, що праця перетворюється на розвагу. Він 

вимагає напруги і завзятості. Але ми не повинні забувати, що маємо справу з 

дітьми, перед якими тільки відкривається світ... Праця для колективу, що 

виконується протягом багатьох місяців, стає традиційним, забарвлює дитинство 

незабутніми переживаннями, зміцнює в свідомості дитини почуття обов'язку 

перед колективом... Надихнути дитини на працю для колективу, зробити цю 

працю найважливішим елементом їхнього духовного життя - це найважча, але і 

найважливіше завдання вихователя» [5, 209]. 

Така модель трудової підготовки учнів спрямована на створення 

матеріальних та духовних цінностей суспільного значення, гармонійних умов 

для творчості учителів і учнів; об’єднання зусиль шкільного колективу та 

сільської громади. Спадщина В. О. Сухомлинського залишила багату палітру 

організаційних форм, навчальних і виховних технологій, гармонію і 

конструктивізм у виборі об’єктів праці і неперевершене мистецтво соціалізації 

вихованців, підготовки їх до успішного, щасливого, сповненого радості праці, 

самостійного життя. Ідеї Василя Олександровича внесли у скарбницю 

української духовності, педагогічної науки і шкільництва новаторські 

педагогічні ідеї. 
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