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вість алгоритмізувати дії викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, зо

середити їх увагу на розвитку професійних якостей учнів в процесі виробничої практи

ки (наприклад, творчий характер, створення естетично цінних і соціально-корисних ви

робів в атмосфері здорової конкуренції, змагання), а також певних характеристик спіл

кування (доброзичливості, відкритості, проблемності тощо). Такі дії є відомими і осво

єні більшістю педагогів. Отже їх можна спланувати у певній послідовності з чітко ви

значеними цілями і передбачуваним результатом. Таким чином ми можемо стверджу

вати, що створення виховних технологій є можливою і реальною перспективою. Така 

технологія повинна включати досить відомі форми і способи роботи, які характеризу

ються стійкістю, типовістю і можливістю визначити конкретний результат. Межі одної 

статті не дозволяють розкрити всі аспекти технологізації професійного виховання і фо

рмування культури праці, тому звернемося до окремих з них. 

Значну роль у вирішенні проблеми розвитку культури праці відіграє професійна 

мотивація, вмотивованість професійної діяльності. На даний час вже не викликає сум

ніву відсутність дилеми у питанні: обумовлені успіхи у професійній діяльності здібнос

тями фахівця або ж розвитком в них мотивації позитивного і навіть творчого ставлення 

до виконання професійних обов'язків. 

Відомо, що тут існує складна система взаємозв'язків і що за певних умов (зок

рема, високому інтересі с особистості до певного виду діяльності), може включатися у 

дію так званий компенсаторний механізм. В цьому випадку, недостатність здібностей 

може компенсуватися розвитком мотиваційної сфери (інтерес до предмету діяльності, 

усвідомленість суспільної значимості і важливості виконуваної роботи, потреба у са

мопізнанні і професійному самовдосконаленні тощо) і, як наслідок такої компенсації -

досягнення високих результатів у професійній діяльності. Однак справа не лише в то

му, що обидва ці фактори (здібності і мотивація) знаходяться у діалектичній єдності, і 

кожний з них певним чином впливає на успішність процесу професійного розвитку, 

формування високого рівня культури праці, що реалізується і проявляється у професій

ній діяльності. 

Дослідження проведені нами серед випускників навчальних закладів показали, 

що причиною успішності чи неуспішності професійної діяльності є не стільки рівень 

інтелекту, об'єм знань і навичок, скільки розвиток професійної мотивації. Це не озна

чає, що здібності не є важливим фактором успішної професійної педагогічної діяльнос

ті. Вказані фактори можуть пояснюватися тим, що, згідно із стандартами професійної 

освіти існує система державних іспитів, конкурсного відбору, здійснюється селекція 

фахівців на рівні здібностей. Ті хто витримав іспити і отримав диплом є близькими за 

рівнем загальних інтелектуальних здібностей. І в цьому випадку актуалізується фактор 

професійної мотивації, тобто провідну роль в досягненні успіху у професійній діяльно

сті починає відігравати система внутрішніх спонукань особистості до виконання про

фесійних обов'язків. У самій сфері професійної мотивації найважливіше місце нале

жить позитивному ставленню до професійної діяльності так як цей мотив пов'язаний з 

кінцевим її результатом. Позитивне ставлення до професії ( за умови що воно поєдну-
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ється з високим рівнем професійної компетентності) детермінує формування й інших, 

більш часткових мотивів. 

Процес формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю ми роз

глядаємо у взаємодії двох структур: 

- теоретичного і виробничого навчання - як субстанції, що виховує і одночасно 

як форми самостійної, творчої навчально-виробничої діяльності учнів під впливом ви

кладачів і майстрів виробничого навчання з усіма факторами зовнішнього впливу; 

- загально культурного та професійного розвитку учнів - в якому особистісні 

якості і властивості є компонентами структури внутрішніх особистіших перетворень. 

Предметом аналізу цієї структури виступає характеристика розвитку кожного цих ком

понентів, їх видозміни на певних етапах перетворень і взаємодія (детермінація) у стру

ктурі ФКП. 

У побудові технології ФКП в умовах ПТНЗ художнього профілю ми спиралися 

на єдність емоційного та інтелектуального розвитку, накопичення суб'єктивного емо

ційного фонду, розвитку професійних якостей, формування емоційних та інтелектуаль

них потреб в професійному розвитку. Знання, вміння, навички виробничої діяльності в 

цьому процесі виступають в якості сполучної ланки, підґрунтя для функціонування ди

намічної моделі ФКП. 

В цьому контексті зміст навчально-виробничої діяльності учнів розглядався у 

двох взаємопов'язаних і взаємозалежних аспектах: 

-• оволодіння професією (знаннями, вміннями, навичками, накопичення досвіду, 

розвиток професійної компетентності тощо); 

- оволодіння способами формування культури праці, самопізнання і професій

ного самовдосконалення, 

Успіх формування культури праці в процесі виробничого навчання багато в чо

му залежить від того, який смисл це набуває для самих учнів, яке місце у їх житті за

ймають нові знання, якою є мотивація і потреба у оволодінні професійними вміннями і 

навичками, способами підвищення професійної майстерності. 

На процесуальному рівні чинниками ФКП виступають: 

планування праці; 

- розвиток самостійності у навчально-виробничій діяльності; 

- розвиток ціннісних орієнтацій; 

- формування уявлень і переконань щодо професійної етики; 

контрольно-оцінювальна діяльність учнів щодо процесу і результату своєї 

праці та власного професійного розвитку. 

Спланувати свою працю - означає усвідомити мету, розглянути умови наступ

ної діяльності, визначити шляхи, способи і засоби досягнення мети і прийняти раціо

нальне рішення для виконання свого задуму. Вміння ефективно планувати майбутню 

діяльність є критерієм оцінки рівня розвитку культури праці робітника, відмінності 

між організованим і неорганізованим виробником. Вміння планувати свою працю 

сприяють позитивним змінам щодо якості продукції, підвищенню її продуктивності. 

Раціонально і ефективно спланована самим учнем праця розкриває перед ним цінність 
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професійних дій, а тому виховує повагу, дає задоволеність результатами; розвиває по
чуття відповідальності, робить очевидним зв'язок між працею робітника і підвищен
ням його добробуту. 

У самому загальному вигляді планування праці може бути представлене як три 
етапи: прийняття рішення або орієнтовне планування, організаційний етап і реалізацій-
ний, тобто осмислюється виконання і розробляється в деталях структура наступної дія
льності. 

Вміння контролювати процес і результат своєї праці - є одним із важливих пока
зників професійної культури майбутнього робітника . Це вміння досить повно проявля
ється за двома якостями: 

- вміння коректувати свою працю на основі методів самопізнання і самовдоско
налення; 

- спрямованість на розвиток професійної етики. 
Необхідним компонентом і важливим критерієм рівня культури праці є відчуття 

часу. Формування цього почуття має важливе значення як фактор економії часу за який 
виробник може створити певну кількість виробів або виконати більший об'єм роботи за 
меншу кількість часу. Вправи пов'язані з урахуванням часового фактора, особливо 
складні і, як показала практика, вчити контролювати час особливо складно, тому на 
формуванні цього вміння ми зупинимося детальніше. Найбільші резерви економії у ви
робництві криються у використанні робочого часу, кожна хвилина якого коштує стіль
ки скільки може виробити робітник у найбільш сприятливих умовах виконання своїх 
професійних обов'язків. Цінувати робочий час і вміти заощаджувати його- означає 
вміти: 

- подумки аналізувати його використання. Така оцінка допомагає вирішити, чим 
у подальшому варта і неварта займати власний час; 

- наперед з достатньою точністю визначати час початку і завершення різномані
тних видів діяльності; 

- враховувати і контролювати затрати свого часу, пам'ятаючи, що той хто рахує 
час на хвилини має його у шістдесят раз більше чим той хто рахує час на години. 

- планувати гнучкість часу, тобто залишати резерв часу на непередбачені справи 
[1,с.35]. 

З відчуттям часу пов'язаний розрахунок норми часу на виконання окремих опе
рацій, на всю роботу в цілому, вміння правильно визначати тривалість окремих відріз
ків часу на роботі. 

Аналіз свого часу кожен учень може проводити сам. Для цього ми пропонували 
декілька способів. Один з них полягає у чіткому обліку усіх часових витрат за допомо
гою "картки часу". 

На звичайному листку паперу зверху вниз пишеться часова шкала (на один 
день), розділена на певні відрізки. Протягом дня у вказаних інтервалах проставляється 
шифр виконуваної роботи. На початку занять, поки не з'явиться достатній досвід фік
совані час і види робіт хможна збільшити. З накопиченням досвіду час, що фіксується і 
види робіт деталізуються. Ступінь деталізації визначає глибину аналізу. 










