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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ УЧНІВ СТАРШИХ 
КЛАСІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки є 

проблема ціннісних орієнтацій молоді. Ця тема достатньо складна, 
включає дослідження ряду аспектів, а саме: вікові психологічні 
особливості молоді, соціологічні проблеми освіти і виховання, вплив 
колективу, сім’ї та інше.  

Дослідження системи цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, 
груп, соціальних верств в нових історичних умовах є дуже важливим, так 
як дозволяє науково керувати соціальними, соціально-психологічними 
процесами в суспільстві. Тому дослідження цієї проблеми є дуже 
актуальним на сучасному етапі. В умовах певної кризи соціальних ідеалів, 
зневіри частини населення у оптимістичні перспективи для України і світу 
в цілому дуже важливим є виховання молоді на засадах тих суспільно-
корисних цінностей, які є загальнозначущими. 

Зміст понять «цінності» і «ціннісні орієнтації» розглядався у 
філософському (В. Василенко, І. Зязюн, М. Каган, В. Кремень, 
Л. Столович, М. Шелер), психологічному (К. Абульханова-Славська, 
І. Бех, М. Боришевський, Л. Виготський, І. Кон, Д. Леонтьєв) та 
педагогічному (Т. Бутківська, О. Вишневський, І. Дубровіна, 
В. Струманський, О. Сухомлинська та інші) аспектах. 

Поряд з тим, на сьогодні ще немає розгорнутої системи уявлень про 
педагогічні умови формування ціннісного ставлення до праці учнів 
основної школи на уроках трудового навчання. 

Ціннісні орієнтації людини органічно пов’язані із проблемами 
людини і виступають в якості головного компоненту детермінації її 
поведінки. Ціннісні орієнтації – це елементи мотиваційної структури 
особистості, на підставі яких відбувається вибір тих чи інших соціальних 
установок як цілей або мотивів конкретної діяльності. Ціннісні орієнтації 
особистості формуються під впливом пануючої в суспільстві системи 
цінностей, яка змінюється з розвитком історії [2]. 

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту 
виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та 
учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в 
трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; 
розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх 
розв’язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й 
самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності 
як базової якості особистості. 



Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає 
у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної 
діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю 
загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, 
планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально 
розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати 
процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні 
корективи [1]. 

Виявлено основні чинники, що впливають на формування ціннісного 
ставлення до праці в учнів на уроках обслуговуючої праці (потреби, 
інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, нахили, вибір майбутньої 
професії). 
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