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ням подобається знаючий, енергійний майстер-ентузіаст. Майстер,
який завжди втомлений, якому все "давно відоме", діє на учнів нега
тивно. У його присутності вони починають почувати себе ніяково,
соромляться звертатися з пропозиціями. При цьому ентузіазм, актив
ність, тобто якості, властиві молоді, "випаровуються".
Майстрам рекомендується організовувати роботу в групі таким чи
ном, щоб найкращі учні щодня отримували індивідуальні завдання і
від завдання до завдання виконували складнішу роботу. Це спонукає й
інших учнів працювати так, щоб їм також доручали виконувати склад
ніші, а отже, й цікавіші завдання. Коли планується легка й одноманіт
на робота, учням пропонується придумати і виготовити пристосуван
ня, яке б підвищило продуктивність праці. Ефективною виявилася така
форма стимулювання творчої активності, як організація "технічного
бюро". Учні, об'єднані в таке "бюро", розробляють проекти завдань,
які за складністю виконання виходять за межі навчальної програми. Це
може бути невелике пристосування або деталь для пристосування.
Складність роботи в кожному конкретному випадку залежить від здіб
ностей і успіхів учня. У результаті стимулюється творча активність,
підвищується рівень культури праці. Підбиваючи разом із майстром
підсумки роботи, учні переконуються, що виконання будь-якого за
вдання може сприяти вдосконаленню їхніх професійних якостей.
Така творча активність забезпечується нерозривним зв'язком особистісних інтересів, високим рівнем художньо-естетичних потреб,
потребою у самореалізації, а також інтересами групи, училища, заці
кавленістю і значущістю створюваного виробу для найближчого ото
чення. Усвідомлення значущості навчально-виробничої діяльності
для суспільства на першому етапі дослідження виявлено не було, тоб
то учні не могли визначити і соціальний смисл своєї майбутньої про
фесійної діяльності. Для того, щоб краще усвідомити значення вико
нуваних завдань, звертаємо увагу майстрів і викладачів на необхід
ність прищеплення учням навичок художньо-естетичного й економі
чного аналізу, навчання рахувати, бережливо витрачати матеріальні
ресурси і в той же час ставити естетичну цінність виробу над усе,
тобто вище від меркантильної економії матеріалів; розкриття перед
ними можливих підходів до вирішення цієї проблеми. Таким чином
слід створювати умови для поєднання здавалося б несумісних по
нять - ринкового прагматизму і високої естетичної мети.
Позитивний ефект для стимулювання потреби у формуванні куль
тури праці дає участь учнів у продуктивному виробництві. Весь сенс
виробничого навчання в тому і полягає, що на таких уроках учні За-
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йняті корисною і цікавою справою. Тут усе, що стосується їхньої
майбутньої професії, має той сенс, що їхні задуми реалізуються на
практиці в реальних виробах. Отже, і у виробничій майстерні у майс
тра виробничого навчання все повинно бути, як у заводському цеху:
достатня кількість виробничих завдань, технічна документація, спра
вне устаткування, необхідний робочий і вимірювальний інструмент,
пристосування, оснащення. Якщо чогось бракує, чи завантаження йде
з перебоями, якщо вироби надто прості або одноманітні, чи, навпаки,
навантаження надмірне, учні виконують одні й ті ж операції, роботи
не відповідають програмі - все це зводить нанівець те, чого навчили
па заняттях з теорії і спецтехнології.
Наші спостереження доводять, що умовою динамічного зростання
рівня професійного розвитку учнів є послідовне виготовлення виро
бів, які б відповідали всім вимогам програми. Найефективнішою є
ситуація, коли продукція заводська і учні усвідомлюють здоровий
сенс у виконанні завдання. Вони знають, що саме такі чи подібні де
талі виготовлятимуть на підприємстві у майбутньому. Цього можна
досягнути лише у навчальному цеху, який створено безпосередньо на
виробництві. Тут при підготовці до нового навчального року вироб
ничі замовлення складають начальник цеху, його заступник і старший
майстер училища. Традиційно головним критерієм відбору є відпові
дність навчальним програмам і періодам навчання.
Доведено, що коли під час виробничої практики все відбувається, як і
повинно відбуватися на виробництві, то ефективність навчально-вихов
ного процесу значно зростає. Тобто технологи відкривають замовлення,
присвоюють йому номер, встановлюють розряд роботи, готують кальку
ляцію, ведуть нормування, складають технічну документацію, готують
маршрутні технологічні карти. Економіст за шкалою перевідних коефіці
єнтів встановлює учнівські норми часу, складає на місяць план-завдання
завантаженості учнів у нормо-годинах на кожну навчальну групу. Диспе
тчер видає завдання кожному майстрові, стежить за забезпеченням груп
матеріалами, заготовками, оснащенням, за своєчасним виконанням виро
бничих завдань, здачею та відправкою готової продукції, підтримує
зв'язок із цехами підприємства. Все як на справжньому виробництві. Учні
таким чином готуються не лише до роботи за обраною професією, а й до
майбутніх виробничих відносин, які включають моральне і матеріальне
стимулювання. Таким чином, учні мають змогу усвідомити як соціаль
ний, так і особистіший сенс навчально-виробничої і трудової діяльності.
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