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Сучасна система освіти і виховання в Україні знаходиться в процесі 

переходу, почасти вже й перейшла, на нову парадигму виховання, в центрі 
якої стоїть особистість дитини в усіх її взаємозв’язках і опосередкуваннях. 
Це антропологічний, педоцентричний підхід і його основні складові – ідеї, 
моделі, цінності, як матеріальні, так і духовні, спрямовані на піднесення 
духовності, самостановлення та розвиток. За таких умов ціннісний підхід 
виступає як найпріоритетнішна виховна проблема.  

Педагогічна наука визначає ефективні шляхи формування 
загальнолюдських цінностей у школярів. Окремі аспекти даного питання 
розглядали видатні педагоги Я.А.Коменський, С.Ф.Русова, Ж.-Ж.Руссо, 
Й.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинський. 

Теоретично обґрунтували проблему виховання цінностей та ціннісних 
орієнтацій І.Д.Бех, П.Ігнатенко, О.В.Киричук, В.П.Струманський.  

Однак, незважаючи на наявність названих досліджень, багато аспектів 
проблеми виховання загальнолюдських цінностей у школярів ще не знайшли 
свого наукового розв’язання. Зокрема, недостатньо розкритий виховний 
потенціал технологій навчання, зокрема інтерактивних, у формуванні 
загальнолюдських цінностей у школярів. Тому наша стаття присвячена саме 
цій проблемі. 

 Квінтесенцією в історії духовних пошуків сотні років були 
загальнолюдські цінності. У психологічному словнику дається таке 
визначення цінності: позитивне або негативне значення будь-якого об’єкта 
або явища. Цінність, по-перше, має об’єктивний характер; по-друге, вона 
залежить від об’єктивних умов, у ній поєднується класове і загальнолюдське; 
по-третє, цінність треба розглядати як моменти відносного і абсолютного в її 
розвитку. Цінності бувають матеріальні і духовні [7]. 

За філософським словником, цінність – це термін, який широко 
використовується у філософській і соціальній літературі для вказівки на 
людське, соціальне і культурне значення певних явищ дійсності. По суті вся 
багатогранність предметів людської діяльності, суспільних відношень і 
включених в їх коло природних явищ може виступати в якості “предметних 
цінностей” як об’єктів ціннісного відношення, тобто оцінюватися в плані 
добра і зла, істини чи неістини, краси або потворності, допустимого або 
забороненого, справедливого або несправедливого і т.д. Способи і критерії, 
на основі яких проводяться самі процедури оцінювання відповідних явищ, 
закріплюються в суспільній свідомості і культурі як “суб’єктивні цінності” 
(установки і оцінки, імперативи і заборони, цілі і проекти), виступаючи 
орієнтирами діяльності людини. У структурі людської діяльності ціннісні 



аспекти взаємозв’язані з пізнавальними і вольовими, у самих ціннісних 
категоріях виражені граничні орієнтації знань і інтересів різних суспільних 
груп і особливостей. Кожна історична конкретна суспільна форма може 
характеризуватися специфічним набором та ієрархією цінностей, система 
яких виступає в якості найбільш високого рівня соціальної регуляції [9]. 

Спробуємо прийти до чітких визначень поняття цінності. У 
найзагальнішому вигляді цінності можна трактувати як будь-які предмети 
людських прагнень, потягів, бажань, що сприймаються особистістю, 
соціальною групою, суспільством, як свої власні. Під пріоритетними 
людськими цінностями розуміють самоцінність людини і людського життя, 
любов, сім’ю, дітей, щастя, волю, рівність, справедливість, мир, совість, 
честь, співчуття, милосердя, гуманність, миролюбність, взаємодопомога, 
почуття власної гідності [4]. 

Таким чином, можна говорити про три форми існування цінностей. По-
перше, цінність виступає як суспільний ідеал, що вироблений суспільною 
свідомістю; змістом у ньому є абстрактне уявлення про атрибути належного 
в різних сферах суспільного життя.  

По-друге, цінності виступають в об’єктивній формі у вигляді творів 
матеріальної і духовної культури або людських вчинків, які є конкретним 
предметним втіленням суспільних ціннісних ідеалів (етичних, естетичних, 
політичних, правових та ін.). 

По-третє, соціальні цінності, переломлюючись через призму 
індивідуальної життєдіяльності, входять у психологічну структуру 
особистості у формі особистісних цінностей, які є одним із джерел мотивації 
її поведінки. Кожній людині властива індивідуальна, специфічна ієрархія 
особистісних цінностей, які є зв’язуючою ланкою між духовною культурою 
суспільства і духовним світом особистості. Як правило, для особистісних 
цінностей характерна висока усвідомленність, вони відображаються у 
свідомості у формі ціннісних орієнтацій і є важливим фактором соціальної 
регуляції взаємовідносин людей і поведінки індивіда [8]. 

У житті людини загальнолюдські цінності відіграють дуже важливу 
роль. Це пояснюється тим, що повноцінний моральний вибір, твердість 
моральних позицій особистості, здатність “вийти” за межі безпосередньої 
необхідності передбачають наявність загальної основи для ствердження 
людини як творчої особистості. Такою основою є цінності, що виражають 
моральну орієнтованість і ціннісний сенс поведінки людини. 

Цінності набувають соціального сенсу, реалізуються і справляють 
вплив на свідомість і поведінку особистості лише в тому разі, якщо вони 
глибоко усвідомлюються і сприймаються особистістю як ціннісні орієнтації у 
світі людських потреб і, передусім, моральних. Ціннісна орієнтація – це вибір 
особистістю такого типу поведінки, в основі якого лежать певні, з тою чи 
іншою глибиною усвідомлені, цінності. 

Якщо для одних людей загальнолюдські цінності самоочевидні, й вони 
схильні у своїй поведінці орієнтуватися саме на них цілком усвідомлено, то 
для інших ці цінності можуть бути незрозумілими, недосяжними. Саме лінія 



поведінки, моральне самопочуття особистості дають достатню підставу 
стверджувати, що морально-ціннісна орієнтація свідомості стійкіше виражає 
моральний сенс ціннісних координат у виборі вчинків і дій особистості, ніж 
окремі спонукання чи оцінки. 

Можна сказати, що цінності і виниклі на їхній основі ціннісні 
орієнтації, відображаючи певні усталені відносини в суспільстві, 
детерміновані (причинно зумовлені) насамперед тим чи іншим характером 
суспільних відносин [2]. 

Процес вироблення загальнолюдських цінностей знайшов відображення 
у сучасній психолого-педагогічній науці та в міжнародних документах. 
Загальні цінності представлені в Загальній Декларації прав людини, 
Конвенції про права дітей та ін. Гуманізація суспільства на даному етапі 
вимагає реабілітації загальнолюдських цінностей, адже, згідно з 
енциклопедичним словником, вони характеризуються як певні норми 
моральності і прогресивна культурна спадщина. 

В основі оновленої системи загальнолюдських цінностей стоїть людина 
як центр історичного процесу, як соціально активна особистість, відкрита до 
сприйняття великих цінностей духовної культури. 

У нашому розумінні, система ціннісних орієнтацій особистості – це 
система уявлень, понять, ідей, переконань, ідеалів, які вихованець приймає 
на себе, як його власні цінності. 

Провідною складовою системи загальнолюдських цінностей, як 
зазначає О.В.Киричук, є морально-етична, яка проголошує: 

а) цінність людського життя, його недоторканість, повага до людини;  
б) ідеали свободи, справедливості, честі, совісті і правдивості; 
в) милосердя, доброта. 
Оскільки ж абсолютною цінністю є людина, то дуже важливо зрозуміти, 

що ж звеличує людину, без чого неможливе повне розкриття її творчих 
здібностей, що виступає як необхідні умови її буття, а також те, що 
відповідає поняттям про призначення людини та її гідність, ті моменти в 
мотивації, в котрих розкривається самоствердження та свобода особистості 
[5]. 

Отже, більшість дослідників минулого і сучасні до основних 
загальнолюдських цінностей відносять такі: щастя, добро, справедливість, 
совість, честь, милосердя. Зупинимось на розгляді деяких з них. 

Загальнолюдські цінності притаманні цивілізованій спільності, усім 
високорозвиненим націям. Сьогодні наше суспільство кровно зацікавлене в 
тому, щоб кожна особистість знайшла себе в зовсім нових умовах, у системі 
принципово нових ціннісних координат, що виникли в результаті значних 
соціально-економічних і політичних змін. І школа не може стояти осторонь 
таких важливих для нашої держави питань. 

Г.Гегель зазначав, що освіта «робить людину розумнішою, але не 
робить її кращою» [3, 58]. Можна володіти глибокими знаннями і водночас 
залишатися байдужим до ближнього, сповідувати зло, використовувати їх 
корисливо, – а там, де виникає корисливість, втрачається моральність. А 



«знання мають цінність лише в тому разі, коли вони допомагають людині 
стати людянішою, здобути твердий моральний ґрунт, реалізувати ідею 
добра», – так А.Гулига характеризує ставлення І.Канта до цінності знань [1, 
12]. 

На нашу думку, одним із варіантів формування загальнолюдських 
цінностей школяра є правильний вибір педагогом технологій навчання. На 
даному етапі ефективними ми вважаємо, є інтерактивні технології.  

„Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), 
де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, 
розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, 
уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно 
ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогу стати 
справжнім лідером дитячого колективу” [6, 9]. 

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника 
навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. У ході 
інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з 
іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. 

О.І.Пометун та Л.В.Пироженко визначили умовну робочу класифікацію 
інтерактивних технологій навчання за формами навчання (моделями), в яких 
вони реалізуються, розподіливши їх на чотири групи, в залежності від мети 
уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: 

· Інтерактивні технології кооперативного навчання; 
· Інтерактивні технології колективно-групового навчання; 
· Технології навчання у грі; 
· Технології навчання в дискусії. 

Співробітництво (кооперація) – це спільна діяльність для досягнення 
загальних цілей. У межах спільної діяльності індивідууми прагнуть одержати 
результати, що є вигідними для них самих і для всіх інших членів групи. 
Кооперативним навчанням називається такий варіант його організації, при 
якому учні працюють у невеликих групах, щоб забезпечити найбільш 
ефективний навчальний процес для себе і своїх товаришів. Ідея проста. 
Одержавши інструкції від учителя, учні об’єднуються в невеликі групи. 
Потім вони виконують отримане завдання доти, поки всі члени групи не 
зрозуміють і не виконають його успішно. Спільні зусилля приводять до того, 
що всі члени групи прагнуть до взаємної вигоди [6, 25]. 

Організувати урок таким чином, щоб учні дійсно працювали в режимі 
співробітництва, можна лише розуміючи суттєві його компоненти, які 
запускають механізм співробітництва. 

Перший і найбільш важливий, на думку О.І.Пометун та 
Л.В.Пироженко, елемент при структуруванні кооперативного навчання, є 



позитивна взаємозалежність. Позитивну взаємозалежність можна вважати 
успішно вибудованою, коли члени групи розуміють, що вони зв’язані один з 
одним у такій мірі, що один не може бути успішним, якщо не будуть 
успішними всі. 

Усі члени групи пишаються успіхами один одного, разом святкують 
перемогу, коли один із членів групи удостоюється похвали за особливі 
досягнення [6]. Діти розуміють, що успіх кожного залежить від успіху 
товариша, і навпаки. Тому формується прагнення не підвести товариша, 
групу, що, у свою чергу, впливає на розвиток працелюбності та 
працездатності. На відміну від індивідуального навчання, учні не 
зосереджуються винятково на власних інтересах і персональному успіху, не 
ігнорують невдачі та успіхи інших. 

Співробітництво породжує відповідальність і зацікавленість не тільки у 
власному успіху, але й в успіху інших членів групи, в учнів формуються такі 
загальнолюдські цінності, як розуміння та повага до думки товариша, 
прагнення прийти йому на допомогу, доброта, чуйність, стриманість.  

Другим основним елементом, вважають автори, є особистісна 
взаємодія, що стимулює діяльність. Учні повинні спільно займатися 
реальною діяльністю, у якій кожний працює на успіх не тільки свій, але і 
товаришів, спільно використовуючи можливості, допомагаючи один одному, 
підтримуючи, заохочуючи і радіючи досягненням товаришів.  

Третім основним елементом спільного навчання є індивідуальна і 
групова підзвітність, група несе відповідальність за досягнення своїх цілей, і 
кожен член відповідає за свою частину роботи. Індивідуальна підзвітність 
дає змогу встановити, хто більше потребує допомоги, підтримки та 
схвалення в ході навчання. Ціль кооперативного навчання в навчальних 
групах полягає в тому, щоб кожен член групи зміцнився, реалізувався як 
повноправна особистість. У процесі спільного навчання учні набувають 
високого рівня компетентності. Це допомагає перетворитися їм із «слабих», 
«невдах» у впевнених у собі, формується в учнів повага до себе. Все це 
сприяє виробленню їх життєвої позиції та самовизначення. 

Четвертим основним елементом спільного навчання є розвиток навичок 
міжособистісного спілкування та спілкування в невеликих групах. Спільно 
виконуючи певне завдання, учні оволодівають соціальними вміннями: 
навичками керівництва, прийняття рішень, вироблення довіри, співпраці, 
спілкування й улагоджування конфліктів; вчаться бути активними в житті 
суспільства, готовими до професійного життя, відкритими, солідарними. 

П’ятим основним елементом кооперативного навчання є обробка 
(аналіз, опрацювання) даних про роботу групи. Таке опрацювання 
відбувається, коли члени групи обговорюють, наскільки успішно вони 
досягають свої цілей і наскільки успішно вони підтримують ефективні робочі 
стосунки. 

Група повинна розібратися, які дії окремих її членів корисні, а які 
марні, і прийняти рішення про те, як варто поводитися надалі: що залишити і 
що змінити у своїй поведінці. Підвищення ефективності процесу навчання 



відбувається завдяки ретельному аналізу того, як співпрацюють члени групи, 
і визначенню способів поліпшення ефективності цієї роботи. 

Одним із різновидів навчання у групах є робота в парах, де відбувається 
взаємонавчання. Взаємодія учнів у парі подібна до групової, хоча й має деякі 
свої особливості.  

Не менш ефективною для формування загальнолюдських якостей є 
ігрова модель колективно-групового навчання, яка покликана реалізовувати, 
крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення 
контролю прояву емоцій; надання дитині можливості самовизначення; 
надихання й допомога розвитку творчої уяви; надання можливості зростання 
навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості 
висловлювати свої думки [6].  

І, нарешті, якщо взяти таку технологію, як дискусія, у процесі якої 
відбувається широке публічне обговорення якогось спірного питання, то 
вона, значною мірою, сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість 
визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, 
поглиблює знання з обговорюваної проблеми, вчить глибокому її розумінню, 
самостійній позиції, оперуванню аргументами, критичному мисленню, 
зважати на думки інших, визнавати вдалі аргументи, краще розуміти іншого, 
сприяє уточненню власних переконань і формуванню власного погляду на 
світ [6]. 

Узагальнюючи, можна сказати, що інтерактивні технології навчання не 
дають місця зовнішній детермінованості, яка унеможливлює самовираження 
особистості, власне «Я» підпорядковує суспільне необхідному. За умов 
інтерактивного навчання створюються умови для самостійного прийняття 
рішення щодо своїх дій, формується і моральна відповідальність, гідність, 
усвідомлення власної причетності до навколишніх подій, самовизначення.  

Засвоєння системи загальнолюдських цінностей окремою особистістю є 
необхідною основою соціалізації та підтримки нормативного порядку в 
суспільстві. 
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