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Анотація  
У статті розкривається сутність педагогічного моделювання як методу дослідження, 

що забезпечує: цілісність вивчення процесу (дозволяє розглядати елементи даного процесу і 
вивчати зв‟язки, що зумовлюють їх взаємодію); можливість вивчення процесу до його 
здійснення (виявлення негативних наслідків та пошук методів їх усунення до їх реального 
вияву.  

Характеризується модель виховання в учнів підліткового віку ціннісного ставлення до 
праці, яка синтезує в собі такі її блоки: цільовий (мета, завдання), методологічний (науково-
педагогічні підходи, принципи, суб‟єкти виховання), змістовий (зміст позаурочної добродійної 
діяльності, педагогічні умови), процесуально-технологічний (форми організація добродійної 
діяльності; методи виховання; засоби виховання) та діагностико-результативний (критерії, 
показники і рівні вихованості у підлітків ціннісного ставлення до праці у добродійній 
діяльності).  

Ключові слова  
Педагогічне моделювання, модель, ціннісне ставлення до праці, підлітки. 

Abstract  
The article reveals the essence of pedagogical modeling as a research method, which 

provides: the integrity of studying the process (allows us to consider the elements of this process 
and to study the relationships that determine their interaction); the possibility of studying the 
process before its realization (identifying negative consequences and finding methods for their 
elimination to their real manifestation.  

Characterizes the model of upbringing in adolescent students of value attitude to work, 
which synthesizes such blocks: the target (purpose, task), methodological (scientific and 
pedagogical approaches, principles, subjects of education), content (the content of extra-curricular 
charitable activities, pedagogical conditions), procedural-technological (forms of organization of 
charity activities, methods of education, means of education) and diagnostic and productive 
(criteria, indicators and levels of education in adolescents value attitude to work in charity spine).  

Keywords  
Рedagogical modeling, model, value attitude to work, teenagers. 
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В основу моделювання, як науково-експериментального методу, 
покладено ідея розглядати його як теоретичне чи практичне дослідження 
об‟єкта чи процесу, в якому безпосередньо вивчається не сам об‟єкт 
пізнання, а допоміжна штучна або природна система, що знаходиться в 
деякому об‟єктивному відношенні із об‟єктом пізнання, здатна його 
заміняти в певному відношенні і яка дає при його дослідженні в 
кінцевому рахунку інформацію про сам модельований об‟єкт (процес). 
Моделювання ґрунтується на методах теорії подібності.  

Розвиток моделювання як методу наукового дослідження і 
широкого впровадження його в науку, на думку ряду вчених (А. Зінов‟єв, 
А. Куракін, І. Новик та ін.) визначається тим, що він відображає активний і 
творчий науковий процес та відіграє конструктивну роль.  

Даний метод, як інтегративний, дозволяє досліджувати об‟єкти у 
взаємозв‟язку і проектувати логічні конструкції, що відображають 
педагогічне явище в розвитку.  

Ідеї педагогів дозволяють розглядати моделювання як метод, який 
сприяє більш глибокому проникненню в сутність об‟єкта дослідження. 
Згідно з визначенням Г. Суходольського, «моделювання – процес 
створення ієрархії моделей, в якій деяка реально наявна система 
моделюється в різних аспектах і різними засобами» [7, с. 120].  

У великому тлумачному словнику «модель» розглядають як зразок 
якого-небудь нового виробу; взірцевий примірник або зразок з якого 
знімається форма для відливання або відтворення в іншому матеріалі 
[8, с. 346].  

Найбільш поширеним у педагогіці типом є педагогічна модель, в 
основі якої лежать сутнісні взаємозв‟язки і відносини між компонентами 
системи. Структурні подання різного роду дозволяють розділити складну 
проблему з великою невизначеністю на більш дрібні, які краще 
піддаються аналізу.  

Специфічними особливостями моделювання як методу виступають: 
цілісність вивчення процесу (дозволяє розглядати елементи даного 
процесу і вивчати зв‟язки, що зумовлюють їх взаємодію); можливість 
вивчення процесу до його здійснення (виявлення негативних наслідків та 
пошук методів їх усунення до їх реального вияву).  

Перед тим як охарактеризувати модель детальніше, спочатку 
відобразимо її загальний вигляд (табл. 1).  

Модель виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці 
характеризується органічної єдності таких її блоків: цільового (мета,  
завдання), методологічного (науково-педагогічні підходи, принципи, 
суб’єкти виховання), змістовий (зміст позаурочної добродійної 
діяльності, педагогічні умови), процесуально-технологічний (форми 
організація добродійної діяльності; методи виховання; засоби 
виховання) та діагностико-результативний (критерії, показники і рівні 
вихованості у підлітків ціннісного ставлення до праці у добродійній 
діяльності). 
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Таблиця 1 

Модель виховання підлітків ціннісного ставлення до праці  
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Мета або ціль означає стан в майбутньому, котрий можливо 
змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно 
досягнути. Тим самим мета є бажаною кінцевою точкою процесу, як 
правило дії людини. З досягненням мети пов'язаний успіх проекту, або 
важливої роботи. Наприклад: мета візиту, мета діяльності [1].  

В основу мети покладено ідею про ідеальне передбачення у 
свідомості людини очікуваних кінцевих результатів, на здобуття яких 
спрямована діяльність особистості або соціальної групи.  

Ознаками мети виховання є:  
− мета завжди характеризується усвідомленістю, є феноменом 

свідомості; 
− мета спрямовує й регулює виховну діяльність;  
− мета реалізується у діяльності, через неї втілюється в результат;  
− здійснення мети відбувається як розгортання в послідовну систему 

виховних завдань. 
У  відповідності  до  цих  ознак  метою  нашого  дослідження  є  

виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці у добродійний 
діяльності.  

Визначимо завдання, під якими ми розуміємо конкретизацію 
сформульованої мети. Завдання – це короткострокові цілі (на термін від 
одного року до п'яти років), за якими оцінюється результативність 
діяльності в досягненні її довгострокових цілей. Виховні завдання – це 
завдання, якими передбачається формування необхідних якостей 
особистості або групи учнів відповідного віку в спеціально організованій 
життєдіяльності.  

Визначена нами мета дозволила виокремити такі виховні завдання: 
усвідомлення підлітками необхідності у здійсненні добродіянь; 
оволодіння учнями такими поняттями як: праця – це особистісна і 
суспільна цінність, працелюбність, добродійна діяльність; набуття ними 
досвіду добродійної трудової діяльності.  

Перше завдання виховання в підлітків ціннісного ставлення до 
праці відображає і взаємопов‟язане з афективно-аксіологічною 
складовою даного особистісного утворення адже відображає суб'єктивні 
переживання школярів, їх внутрішній стан, викликаний добродійною 
трудовою діяльністю, що виконується; задоволеністю працею підлітків, 
що виражається емоційним ставленням особистості до змісту праці, до 
досягнень у трудовій діяльності, трудовими мотивами, якими керується 
людина в трудовій діяльності. Вони є спонуками трудової діяльності, 
трудових вчинків і дій.  

Друге завдання, яке передбачає оволодіння учнями такими 
поняттями як: праця – це особистісна і суспільна цінність, 
працелюбність, добродійна діяльність відображає гносеологічний 
компонент ціннісного ставлення до праці, тобто є інформаційною 
складовою.  

Третє завдання виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці 
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перекликається з праксеологічним компонентом і відображає наявність в 
учня певних трудових умінь, досвіду здійснення добродійної трудової 
діяльності, трудової активності, яка виявляється в таких формах 
поведінки, як ступінь виконання трудового завдання, якість виконання 
роботи, дисциплінованість, ініціативність, участь у добродійній творчості, 
раціональне використання сировини, уміння долати труднощі, доводити 
справу до кінця і т. ін.  

Всі завдання, як і усі компоненти, взаємопов‟язані між собою і 
характеризують цілісність процесу виховання в підлітків ціннісного 
ставлення до праці у позаурочній добродійній діяльності.  

Дослідження проблеми виховання в підлітків ціннісного ставлення 
до праці в позаурочній добродійній діяльності здійснюється з позицій 
певних методологічних підходів, які виступають самостійними і водночас 
взаємозумовленими категоріальними структурами.  

З огляду на відсутність розроблених теоретико-методологічних 
засад досліджуваної проблеми структурно методологію дослідження 
представляємо у вигляді послідовної сукупності таких основних 
складників: підходи, принципи та методи дослідження.  

В основу виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці в 
позаурочній добродійній діяльності покладено такі підходи:  
аксіологічний,  діяльнісний,  особистісно  орієнтований,  системний. 
Розкриємо окреслені нами підходи більш повно.  

Аксіологічний підхід полягає в орієнтації на формування 
загальнолюдських та культурних цінностей, що визначають ставлення до  

інших учасників взаємин. Переважно склад цінностей виступає 
своєрідним зв‟язком між теоретичними знаннями та практичними 
вчинками, діями. Важливість аксіологічного підходу у вихованні 
ціннісного ставлення до праці підлітків у добродійній діяльності 
окреслюється тим, що він несе у собі альтруїстичний та гуманістичний 
початок.  

Діяльнісний – спрямований на забезпечення цілісної системи  

організації добродійної діяльності, правильно організованої, 
різноманітної, що має особистісну й суспільну значущість, зміст якої 
стимулює прагнення школярів взаємодіяти, дотримуючись етичних 
правил; усвідомлення ціннісного ставлення до праці; розвиток мотивації 
до участі у добродійній діяльності з максимальним урахуванням їх 
потреб, цілей, здібностей, статевих, вікових, індивідуально-психологічних 
особливостей.  

Особистісно орієнтований підхід має особливе значення в 
контексті ставлення дорослих до учня як до особистості та утвердження  

її як найвищої цінності, навколо якої розбудовуються та функціонують 
соціальні пріоритети. Цей підхід розкриває можливості для усвідомлення 
вихованцем себе як особистості, а також особистості партнерів в аспекті 
встановлення взаємин, виявлення та усвідомлення їхніх можливостей.  

Системний  підхід  має  на  меті  розглядати  модель  процесу 
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виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці як складну систему, 
компоненти якої взаємодіють і зумовлюють цілісність означеного 
процесу, передбачають визначення мети, завдання, сутності, складових, 
структури, змісту цього процесу, взаємозалежність яких утворює цілісну, 
динамічну систему, результатом якої є інноваційна модель виховання 
досліджуваної якості.  

Цілісність педагогічної моделі виховання ціннісного ставлення до  

праці у добродійній діяльності забезпечується стійкими взаємозв‟язками 
– принципами.  

Принцип (лат. „principium„ – «початок», «основа») – це твердження, 
яке сприймається як головне, найважливіше, суттєве, неодмінне.  

У житті принципи – це є загальні закони/закономірності побудови 
системи (системи виховання, системи ідей, системи знань), 
сформульовані як первинне розуміння, що лежить в основі певної 
сукупності фактів, речей, явищ, сутностей. При характеристиці  
різноманітних систем принципи віддзеркалюють ті суттєві 
характеристики, що відповідають за функціонування системи 
(правильне), без яких вона не виконує своє призначення, мету, функцію 
[6].  

Пріоритетними принципами, що спрямовані на виховання в підлітків 
ціннісного ставлення до праці у добродійній діяльності, у нашій моделі 
були такі: цілеспрямованості, гуманізації, виховання в колективі, 
виховання в праці, урахування вікових та індивідуальних особливостей 
підлітків, систематичності і наступності, поєднання педагогічного 
керівництва з ініціативою учнів.  

Розглядаючи процесуально-технологічний блок моделі, сюди 
віднесено: форми організації добродійної діяльності, методи та засоби 
виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці.  

Розглядаючи поняття форма організації виховання, зауважимо, що 
це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що 
здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.  

Форми організації добродійної діяльності характеризується 
насамперед: складом учасників; місцем та тривалістю у часі проведення 
виховної роботи; характером відповідної діяльності вихованців та 
послідовністю дій, що її складають; способами керування учнями з боку 
вихователя; специфічністю взаємозв'язку та взаємодії педагога і  
вихованців. Форми організації виховання перебувають у 
безпосередньому зв'язку з методами виховання, маючи спільну з ними 
істотну ознаку: це певним чином організована взаємодія між 
вихователем та вихованцями.  

Форми організації добродійної трудової діяльності можна поділити 
на загальні та спеціальні.  

Загальні форми відповідають трьом найголовнішим структурним 
частинам спілкування між людьми: індивідуальній, груповій та 
колективній. 
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Під час організації добродійної діяльності до індивідуальної форми 
віднесено: одноосібне надання допомоги всім, хто її потребує, а також 
участь в акціях, ярмарках, виставках малюнків чи картин, розроблення 
творчих проектів, особиста допомога престарілим, людям з особливими 
потребами, підготовка публікацій у вигляді добірки віршів про відвагу 
воїнів АТО тощо.  

Групові форми добродійної діяльності включають в себе: трудові 
бригади, ланки, волонтерські загони і т.д.  

До колективних форм організації добродійної діяльності варто 
віднести: загальношкільні ярмарки допомоги воїнам АТО, волонтерські 
акції.  

Найчастіше науковці характеризують методи виховання як шляхи і 
способи взаємопов'язаної діяльності вихователя і вихованців, 
спрямованої на досягнення виховних цілей. Використання того чи того 
методу виховання залежить від конкретної педагогічної ситуації. Тому, 
якщо вести мову про класифікацію методів виховання, то і тут немає 
одностайної думки науковців. Відомо, що у 70-х роках в педагогічній 
пресі точилась дискусія про класифікацію методів виховання. Початок їй 
поклала стаття В. Коротова «До питання про класифікацію методів 
виховання» в журналі «Советская педагогика», в ній він згадує 
класифікації В. Коротов, Б. Лихачова [2, с. 3].  

Так Т. Коннікова основні методи морального виховання ділить на 
дві групи. Перша поєднує методи формування суспільно корисної 
діяльності, використання творчої гри, змагання. Друга група включає 
методи формування моральної свідомості: розповіді, лекції, бесіди, 
диспути на етичні теми.  

На дві групи також поділяє методи виховання й відомий науковець 
І. Огородніков. Методи переконання включають лекції, диспути, 
колективні та індивідуальні бесіди, читання та обговорення літератури, 
проведення зборів, вечорів і т. д. Методи організації і управління 
життєдіяльності дітей, їх поведінкою охоплюють привчання, вправи, 
організацію різноманітної суспільної діяльності [5, с. 143].  

На основі цих класифікацій В. Коротов пропонує свою узагальнену 
класифікацію методів виховання. Так, автор виділяє методи організації 
виховного колективу (єдині вимоги, самообслуговування, змагання,  

самоуправління), методи ідейно-морального 
переконання(інформаційний, пошуковий, дискусійний, взаємна просвіта) 
та методи педагогічного впливу (педагогічна вимога, перспектива, 
корекція (заохочення- покарання), суспільна думка) 4, с. 173].  

В основу методів виховання в підлітків ціннісного ставлення до 
праці було покладено таку класифікацію: методи формування свідомості 
особистості (бесіда, розповідь, переконування, навіювання, приклад); 
методи організації позаурочної добродійної діяльності і формування 
досвіду поведінки (привчання, педагогічна вимога, створення виховних 
ситуацій); методи стимулювання (громадська думка, змагання, 
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заохочення, покарання).  

Останнім блоком нашої моделі є діагностико-результативний. Сюди 
покладено критерії, показники, рівні та результат.  

У результаті аналізу наукових джерел нами визначені такі критерії 
вихованості ціннісного ставлення в підлітків до праці в процесі 
добродійної трудової діяльності з їх показниками, а саме: емоційно-
мотиваційний, когнітивний та діяльнісно-практичний.  

Таким чином, за умови наукового обґрунтування і апробації 
педагогічної моделі виховання ціннісного ставлення до трудової 
діяльності буде досягнуто передбачуваний результат – підвищення рівня 
вихованості ціннісного ставлення до праці підлітків.  

Спроектована модель виховання в підлітків ціннісного ставлення до 
праці дає змогу: здійснювати передбачуваний процес системно; 
отримувати зворотню інформацію про характер вихованості в підлітків 
ціннісного ставлення до праці на основі її діагностики; стимулювати 
добродійну діяльність, активність, самостійність, потреби, інтереси, 
вміло управляти процесом організації добродійної діяльності учнів. 
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