
Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов 

реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів 

Загалом, у педагогіці моделювання виступає як провідний метод 

наукового пізнання, оскільки дозволяє абстрагуватися від значної кількості 

факторів впливу на предмет дослідження (Д.Айстраханов [1], 

Є. О. Лодатко [2], В.І. Міхєєв [7], О.Я. Троценко [9]) та інтегрувати 

педагогічний експеримент з науковим абстрагуванням (Т. Б. Гуменюк [2], 

А. Н. Дахин [3], Н.І.Євтушенко [4], Є. М. Павлютенков [8] та ін.). 

Тобто, використання педагогічного моделювання дозволяє створити 

модель предмету пізнання, оцінити зв’язки та відношення між різними 

факторами впливу на неї та, відповідно, виявити наявні соціально-психолого-

педагогічні закономірності [7, с. 8]. 

Етапи побудови педагогічної моделі, за Г.У. Матушанським [6], також, 

на нашу думку, співвідносяться з ідеями експериментальної роботи: на 

змістовому етапі відбувається формулювання мети та задач педагогічного 

моделювання та формулювання умов і факторів його здійснення 

моделювання; на формальному етапі проводиться кількісний і якісний аналіз 

результатів вимірів стану предмету дослідження; на інтерпретаційному етапі 

проводиться змістова інтерпретація отриманих даних педагогічного 

моделювання. 

Таким чином, модель впровадження організаційно-педагогічних умов 

реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів 

визначаємо як результат системного проектування цілей, засобів та 

очікуваних результатів перетворюючої педагогічної діяльності, спрямованої 

на підвищення результативності аксіологічного напряму діяльності ЗНЗ й 

побудованої на результатах констатувального етапу експерименту та 

спроектованих у п. 2.1 дисертації організаційно-педагогічних умовах (див. 

рис. __.). 

 



 

Рис. __. Модель впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації 

ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів 
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Висвітлена на рис. 1 модель впровадження організаційно-педагогічних 

умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів 

визначає прямий і зворотній зв’язок п’яти основних компонентів 

моделювання – організаційного, цільового, змістового, методичного і 

результативного, що відображають результати попереднього теоретичного 

аналізу літератури з проблеми дослідження. 
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