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В статье рассмотрены особенности воспитательной деятельности мастера производственного 
обучения. Определены цели и задачи воспитания будущего семьянина. Установлены функции мастера 
производственного обучения. Описаны компоненты педагогического мастерства мастера производст-
венного обучения профессионально-технического учебного заведения. Установлено влияние ценностных 
ориентаций мастера производственного обучения на систему взглядов и убеждений учащихся.
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The article discusses the features of the educational master of industrial training. Defined goals and objectives 
of education family man future. Established a training tool. Described the components of pedagogical skills a 
training vocational institution. The influence of value orientations of a training system for students and opinion.
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РОЛЬ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
У ВИХОВАННІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Алла Барбінова,
м. Полтава, Україна

Сучасний освітній простір акцентує увагу на проблемах підвищення рівня гуманізації 
соціального та професійного становлення майбутніх фахівців. Важливою складовою всебіч-
ного розвитку особистості є сформованість поглядів на сімейне життя, установка на сімейні 
цінності. Потрібно зауважити, що родинно-сімейні цінності орієнтують поведінку та вчинки 
молодої людини, впливають на рівень її духовної культури, процес самовизначення та само-
реалізації, як майбутнього фахівця. Результат сформованості сімейних цінностей залежить 
від рівня підготовки молодого покоління до сімейного життя. На сьогодні функціонування 
сім’ї регулюється документами директивного та регулюючого характеру, суть яких пов’язана 
із забезпеченням сприятливих умов для розвитку сім’ї, а також ефективного виконання нею 
репродуктивної, виховної, соціальної та економічної функцій.

Різноманітні аспекти підготовки молоді до сімейного життя стали предметом вивчення 
педагогів, психологів, соціологів. Питанням індивідуального та диференційованого підходу в 
підготовці молоді до сімейного життя присвятили свої праці Т. Абаєва, І. Овчиннікова, І. Ша-
лімова та ін. Морально-педагогічні аспекти підготовки учнів до сімейного життя розглядали 
В. Бойко, Є. Ільїна, В. Сухомлинський, І. Трухін.

Дослідження І. Беха, А. Капської, О. Кириченко, Н. Ничкало, О. юхно набули певної 
значущості у вивченні проблем організації виховної діяльності та процесу підготовки учнів 
до навчально-виховної діяльності у закладах професійно-технічної освіти.

Мета статті полягає у тому, щоб визначити роль майстра виробничого навчання профе-
сійно-технічного навчального закладу у вихованні сімейних цінностей, а також установити 
методи педагогічного впливу майстра виробничого навчання на особистість учня.

Формування сімейних цінностей відбувається у закономірному поєднанні багатьох чин-
ників. До них потрібно зарахувати сім’ю учня, коло спілкування, ЗМІ, навчально-виховне се-
редовище тощо. Однак, оскільки учні професійно-технічних навчальних закладів значну час-
тину часу проводять у навчальному закладі, важливу роль у формуванні установок на сім’ю 
відіграє педагогічний колектив, зокрема, майстер виробничого навчання.

 Майстер виробничого навчання – це особа з високими моральними якостями, яка має 
відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичне здоров’я якої дозволяє викону-
вати службові обов’язки. Від організації і змісту виховної діяльності майстра виробничого 
залежить його діяльність з навчання та виховання учнів. 
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Організація виховної діяльності у професійно-технічному навчальному закладі повинна 
втілювати у практику новітні технології виховання учнівської молоді. У виховному процесі 
має бути реалізовано мету та основні принципи виховання, що, з одного боку, передбачає по-
глиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікатив-
ного, особистісно орієнтованого процесу, а з іншого – розглядає організацію виховної діяль-
ності з учнями крізь призму історично зумовлених соціальних функцій професійно-технічної 
освіти та її призначення.

На основі загальної виховної мети навчально-виховного процесу професійно-технічно-
го навчального закладу майстер виробничого навчання має чітко виокремити мету і завдання 
виховання сімейних цінностей. Метою виховання майбутнього сім’янина є формування все-
бічно розвиненої гармонійної особистості, яка володіє високими морально-етичними якостя-
ми та має високу культуру сімейних відносин і здатна до створення власної міцної сім’ї.

На думку більшості вчених, до завдань підготовки молоді до сімейного життя є: 
 • виховання в учнів емоційно-вольових  та моральних якостей;
 • вироблення навичок спілкування та взаєморозуміння, здатність приймати усвідомлені 

рішення;
 • розвиток мотиваційно-ціннісного ставлення до сімейного життя і шлюбу;
 • формування в учнів позитивного ставлення до здорового способу життя, планування 

сім’ї та батьківства.
Підготовку учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя мож-

на визначити, як передачу молоді необхідних знань та навичок відносно аспектів сімейно-
шлюбного життя: організації домашнього господарства, міжособистісних відносин, питань 
відповідального батьківства, статевого виховання тощо. Підготовка учнів до сімейного життя 
є складником загального процесу формування особистості, її підготовки до входження у са-
мостійне життя. 

Майстер виробничого навчання поєднує функції вихователя і наставника, розв’язує 
основні завдання підготовки робітника, формує в учнів знання та навички з обраної професії, 
а також впливає на особистісну поведінку, спосіб життя, моральні якості.

Соціальною місією майстра виробничого навчання є підготовка робітничих кадрів нової 
генерації, які володіють професійною компетентністю, необхідними професійними та осо-
бистісними якостями, є професійно мобільними, здатними до постійного самовдосконалення, 
мають високу громадянську активність та здатність до налагодження продуктивних відносин 
у суспільстві. У зв’язку з цим, визначимо основні функції майстра виробничого навчання.

1. Дидактична. Полягає у здатності озброїти учнів необхідними професійними знання-
ми, вміннями та навичками, та навчити їх здобувати знання самостійно та спонукати до не-
перервного особистісного і професійного розвитку.

2.  Виховна. Ця функція виявляється в організації діяльності  учнівської молоді, спрямо-
ваної на усвідомлення себе особистістю, що є відповідальною за власну долю, а також про-
фесіоналом зі сформованими професійними честю та гідністю.

3. Розвивальна. Передбачає створення сприятливих умов та мотивацію учнів на досяг-
нення особистісних і професійних вершин.

4.  Професіоналізуюча. Виявляється в озброєнні учнів робітничою професією, форму-
ванні системи професійних компетентностей і розвитку їхнього професіоналізму.

5. Громадсько-педагогічна. Полягає у налагодженні контактів із родинами учнів, робото-
давцями, соціальними партнерами, а також залученні їх до проектування змісту та оцінюван-
ня якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

6. Комунікативно-регулююча. Виявляється у встановленні сприятливих відносин 
майстра виробничого навчання з учнівським та батьківським колективами.

Майстер виробничого навчання, як педагогічний працівник, повинен проявляти пе-
дагогічну майстерність на високому рівні. Так, Є. Барбіна, О. Дубасенюк, Н. Тарасевич  
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позиціонують педагогічну майстерність як комплекс властивостей особистості, що забезпе-
чує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі [3].

Педагогічну майстерність нерідко називають мистецтвом педагогічної дії. Це зумовлено 
спільністю значущості понять «майстерність» та «мистецтво», що характеризують високий 
рівень виконання педагогом професійно-педагогічної діяльності. Разом з тим, кожне з цих 
понять має власний значеннєвий відтінок, що відображається у структурі педагогічної 
майстерності та педагогічного мистецтва. 

Структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання повинна містити 
такі елементи: гуманістичну спрямованість, педагогічні здібності, педагогічну техніку. 

Гуманістична спрямованість не дозволяє майстру виробничого навчання використову-
вати учнів у якості засобу задоволення власних професійних амбіцій. Формальне ставлення 
й відчуження сучасних педагогів від цього елемента педагогічної майстерності стає причи-
ною зміщення уваги у власній виховній діяльності на питання методики виховання, а не на  
взаємодію з учнями. 

Система життєвих цінностей і переконань наставника має відповідати загальнолюд-
ським нормам та цінностям українського суспільства. Безпосередній зв’язок ціннісних орієн-
тацій майстра виробничого навчання з переживанням особистістю значущості певного явища 
й виробленням на основі цього власного ставлення до нього забезпечує міцні і стійкі підвали-
ни розроблення стратегії і тактики її поведінки.

Ціннісні орієнтації майстра виробничого навчання:
 • виявляють та задають загальну спрямованість інтересів та прагнень особистості учня;
 • будують ієрархію індивідуальних переваг та ідеалів;
 • визначають міру готовності й рішучості щодо реалізації власного «проекту життя» [2].

Виховна діяльність з учнівською групою повинна здійснюватися систематично за до-
помогою всебічно обґрунтованих і педагогічно правильно організованих форм. Здійснюючи 
виховну діяльності з учнями, майстер повинен виявити ініціативу у виборі теми самими учня-
ми. У випадку, якщо вони не готові, здійснювати додаткову діяльність, вивчаючи їхні інтереси 
і потреби. 

Успішне виконання виховних завдань вимагає від майстра чуйності та принциповості, 
високого рівня загальної та педагогічної культури, професійних умінь, любові до учнів, по-
стійного вдосконалення власної професійної і педагогічної майстерності. 

Майстер виробничого навчання є наставником групи, який повинен бути для учнів  
прикладом для наслідування, еталоном культури поведінки і спілкування. Глибоке знання 
справи, вимогливість до себе і педагогічна тактовність забезпечують ефективність виховно-
го впливу. Тактовний педагог володіє багатим запасом різних засобів впливу на учнів, се-
ред яких: сила волі, стриманість, спостережливість, вимогливість, кмітливість, жарт, іронія, 
погляд, зміна інтонації голосу. Педагогічний такт визначає використання крайнощів у спіл-
куванні з учнями недопустимим методом. Характеризуючи професійну діяльність педаго-
га, К. Ушинський писав: «У школі повинна панувати серйозність, що допускає жарт, але не 
перетворювати справу на жарт; повинна бути ласкавість без показухи, справедливість без 
прискіпливості, доброта без слабості, порядок без педантизму і, головне, постійна розумна  
діяльність» Посилання.

Методика педагогічного впливу на особистість учня професійно-технічного навчально-
го закладу – це система засобів, що використовується для педагогічно доцільної організації 
діяльності та дозвілля.

Основними методами педагогічного впливу майстра виробничого навчання на особис-
тість учня вважаємо: навіювання, переконання, привчання і тренування, заохочення й осуд.

Навіювання – це психологічний вплив однієї особи на іншу чи на групу осіб, що розра-
ховано на безперечне сприйняття слів і думок. Основним засобом навіювання є слово. Різно-
видами навіювання є пряме педагогічне навіювання та опосередковане. Ефективність цього 
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методу залежить від особливостей майстра виробничого навчання (вік, авторитет, зовнішній 
вигляд) та від особливостей учнів (вік, стать, критичність мислення).

Переконання – це вплив на розум і почуття людини чи групи осіб, що охоплює емоційну 
і раціональну сторони, формує переконання у процесі засвоєння учнями знань. 

З метою формування навичок використовують методи привчання і тренування, а саме – 
організацію планомірного та регулярного виконання учнями певних дій для перетворення їх 
на звичні форми суспільної поведінки.

Заохочення – це спосіб вираження суспільного позитивного оцінювання поведінки  
і діяльності окремої особистості чи колективу. До методів заохочення належать схвалення, 
похвала, нагорода, доручення, подяка.

Осуд – це вплив на особистість, що полягає у покаранні дій і вчинків, які суперечать 
нормам суспільної поведінки [1]. 

Виховання сімейних цінностей в учнів професійно-технічних навчальних закладів за-
лежить від взаємодії майстрів виробничого навчання з батьками учнів. Для з’ясування вихов-
ної активності в сім’ї майстри проводять анкетування серед учнів щодо вивчення відносин у 
сім’ї, а також серед батьків. Після отримання результатів вони складають психолого-соціаль-
ну характеристику початкового рівня виховання учнів навчального закладу. Головна мета со-
ціально-педагогічної взаємодії педагогів і батьків учнів – це вивчення становища у сім’ї учня 
та підвищення педагогічної культури батьків, формування соціально позитивних ціннісних 
установок вихованців. Зміст подальшої діяльності з батьками містить три основні блоки:

перший − підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків (бесіди, семінари, 
конференції, батьківські збори);

другий − зміцнення дружніх зв’язків між учнями та батьками (залучення батьків до нав-
чально-виховного процесу, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази гуртожитку тощо);

третій − залучення батьків до навчально-виховної діяльності.
Таким чином, можна зробити висновок, що майстер виробничого навчання, як суб’єкт 

виховної діяльності, спрямованої на формування в учнів сімейних цінностей і установок на 
сімейне життя, має уособлювати такі риси: стійку спрямованість щодо організації процесу 
формування сімейних цінностей як актуального аспекту професійної діяльності; прагнення 
здійснювати діяльність на високому педагогічному і методичному рівнях; спроможність за-
класти основи для власного педагогічного і професійного досвід; володіння формами і мето-
дами формування сімейних цінностей.
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