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Анотація  
У роботі розкрито теоретичні основи формування у підлітків загальнолюдських 

цінностей та досліджено динаміку їх формування. Подано результати досліджень, які 
проводилися серед учнів 5, 7, 9 класів у НВК «Уманська міська гімназія – школа естетичного 
виховання». Розглянуто особливості взаємодії вчителя із учнями у процесі навчально-
виховної діяльності. Запропоновано шляхи удосконалення впливу вчителя середньої школи 
на формування загальнолюдських цінностей підлітків.  
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Abstract  
In the work the theoretical foundations of formation of human values in adolescents are revealed 
and dynamics of their formation is investigated. The results of researches conducted among pupils 
of 5, 7, 9 classes in the Educational Complex of Uman Town Gymnasia School of Aesthetic 
Education presented. The peculiarities of teacher-student interaction in the process of educational 
activity are considered. The ways of improving the influence of the teacher of high school on the 
formation of universal values of adolescents are proposed.  
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Загальновідомо, що освіта формує духовне життя людини, закладає 
основи моралі у суспільстві. Тож наразі освітяни, науковці та 
громадськість дедалі більше зосереджують увагу на виховному й 
розвивальному потенціалах освіти, які є своєрідною імунною системою, 
що може протистояти асоціальним явищам, деградації моралі і культури 
підростаючого покоління.  

Навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
має бути спрямований на підвищення загальної культури і самоцінності 
особистості, прилучення дітей до національних і загальнолюдських 
моральних засад, а це потребує посилення культурологічної 
спрямованості змісту, методик освіти, «окультурення» середовища [8, с. 
4].  

На жаль, у теперішньому мобільному суспільстві зростає обсяг 
інформації, натомість духовність, загальний рівень культури людей, як 
свідчать соціологічні дослідження, знижуються. Тож потреба 
формування у молоді загальнолюдських цінностей нині стає особливо 
актуальною.  

Зазначимо, що роздуми про моральні цінності висловлювали у своїх 
працях філософи античного світу й середньовіччя – Арістотель, Геракліт, 
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Платон, Сократ, Августін, Данте та інші. Їхніми однодумцями та 
продовжувачами ідеї стали Г. Гегель, Р. Лотце, Ф. Ніцше. Проблема 
формування загальнолюдських цінностей дитини стала предметом  

зацікавлення відомих педагогів-гуманістів: Я. Коменського, Й. 
Песталоцці, Р. Штайнера, Я. Корчака. Серед вітчизняних педагогів та 
філософів проблема формування у молоді загальнолюдських цінностей  

цікавила Г. Сковороду, С. Русову, Г. Ващенка, А. Макаренка, В. 
Сухомлинського та ін. Дослідження сучасних учених І. Беха, Н. Бібік, М. 
Вашуленка, О. Савченко, Г. Коберник та інших спрямовані на вивчення 
шляхів формування загальнолюдських цінностей у школярів.  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці дієвості педагогічного впливу вчителя з 
метою формування у підлітків загальнолюдських цінностей.  

Проблема формування моральних норм та виховання 
загальнолюдських цінностей у молоді була актуальною протягом усієї 
історії людства. Ціннісні орієнтири вироблялися у суспільстві продовж 
багатьох століть та знайшли своє відображення у філософській, 
педагогічній, релігійній, художній літературі.  

Загальнолюдські цінності, на думку І. Беха, – це ті цінності, які 
перебувають на перетині всіх національних культур. Однак, за 
переконанням ученого, лише піднявшись на вершину національної 
культури, людина може розкрити їх для себе. Тільки зміцнившись у 
національній духовності, вона може одержати доступ до витворів чужого 
національного духу. Тільки справжній патріот не здатний зневажати інші 
народи, тому що він бачить їхню духовну силу та духовні досягнення [2, 
с. 168].  

Виокремлено три форми існування цінностей:  

1) цінність є суспільним ідеалом, що вироблений суспільною 
свідомістю;  

2) цінності виступають у вигляді творів матеріальної і духовної 
культури або людських учинків, які є конкретним предметним утіленням 
суспільних ціннісних ідеалів (етичних, естетичних, політичних, правових 
та ін.);  

3) соціальні цінності, переломлюючись через призму індивідуальної 
життєдіяльності, трактуються як особистісні цінності і є одним із джерел 
мотивації поведінки [9, с. 124].  

Провідною складовою системи загальнолюдських цінностей, як 
зазначав дослідник О. Киричук, є морально-етична, що проголошує:  
а)  цінність  людського  життя,  його  недоторканість,  повагу  до  людини;  

б) ідеали свободи, справедливості, честі, совісті і правдивості; в) 
милосердя, доброту.  

Отже, більшість дослідників минулого і сучасності до основних  

загальнолюдських цінностей відносять такі: щастя, добро, 
справедливість, совість, честь, милосердя.  

Сьогодні наше суспільство зацікавлене в тому, щоб кожна 
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особистість знайшла себе в 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» [4, с. 58]. Можна 
володіти глибокими знаннями і водночас залишатися байдужим до 
ближнього, сповідувати зло, бути корисливим, а там, де виникає 
корисливість, втрачається моральність. Тому «знання мають цінність 
лише в тому разі, коли вони допомагають людині стати людянішою, 
здобути твердий моральний ґрунт, реалізувати ідею добра» [5, с. 58].  

Отже, цінність – це соціально значуще уявлення про те, що таке 
добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо. Вони, як 
правило, не піддаються сумніву, але видозмінюються, є еталоном, 
ідеалом для людей. З іншого боку, цінності – це відношення суб‟єкта до 
предметів та явищ реальності, яке виражається ціннісними орієнтаціями, 
соціальними установками, якостями особистості.  

У найзагальнішому вираженні загальнолюдські цінності – це ідеї, 
ідеали, норми, вироблені людством у процесі свого цивілізованого 
поступу. Проте загальнолюдські цінності – справедливість, 
рівноправність, свобода, милосердя, миролюбність тощо – притаманні 
не лише одній цивілізованій спільноті, а й іншим високорозвиненим 
націям.  

Під час спілкування з учнями, встановлення з ними взаємовідносин 
учителеві часто доводиться певним чином впливати на дітей, ставити 
перед ними вимоги, щоб вирішити ту чи іншу педагогічну ситуацію. 
Педагогічний вплив − важлива рушійна сила досягнення освітніх цілей. 
Це поняття характеризує зв'язок між учасниками педагогічного процесу – 
вчителем і учнем. Прийоми педагогічного впливу – це способи організації 
певної педагогічної ситуації, у якій на основі відповідних закономірностей  
у школярів виникають нові думки і почуття, які стимулюють їх до 
позитивних вчинків, до подолання своїх недоліків [7, с. 7].  

Класифікуючи прийоми педагогічного впливу, психолог Е. Натанзон 
звертала увагу на те, які почуття виникають у школярів у результаті 
застосування прийомів, а також на що спрямована дія прийому: на 
створення, формування позитивних якостей особистості чи подолання, 
«гальмування» її недоліків. Важливою є здатність педагога бути гнучким, 
творчо підходити до вибору відповідного прийому педагогічного впливу в 
залежності від змісту ситуації, обставин, стану учнів, стосунків між ними 
тощо.  

Отже, саме дієвість педагогічного впливу вчителя визначає 
відношення учня до предметів та явищ реальності, яке виражається 
загальнолюдськими ціннісними орієнтаціями, соціальними установками 
та якостями особистості.  

У дослідженні з‟ясовано, що в основі формування загальнолюдських 
цінностей підлітка лежать гуманістичні цінності вчителя: любов до 
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людей, доброта, довіра, розуміння позиції іншого, прагнення до 
саморозвитку, відкритість до нового досвіду. Гуманістична природа 
педагогічної етики має значення для правильної постановки вчителем 
цілей, завдань, вибору форм і методів навчання.  

Особливості взаємодії вчителя середньої школи із учнями у процесі 
формування загальнолюдських цінностей стали предметом  

експериментального дослідження на етапі констатувального 
експерименту, також провідним завданням було визначити рівень їх 
сформованості в учнів середніх класів. На різних етапах експерименту 
всього взяли участь 26 п‟ятикласників, 26 семикласників, 21 
дев‟ятикласник та 3 вчителі середніх класів. Під час експериментальної 
роботи з учнями НВК «Уманська міська гімназія − школа естетичного 
виховання» проводилися опитування, бесіди та спостереження, з 
учителями − анкетування.  

Представимо результати експериментальної роботи через призму 
основних аспектів досліджуваної проблеми: бачення учнями особистості 
вчителя, пріоритетність впливу, формування особистісних якостей та 
цінностей; залежність формування загальнолюдських цінностей від 
створення вчителем емоційного мікроклімату у колективі тощо.  

Так, проаналізувавши результати анкетування 73 учнів НВК 
«Уманська міська гімназія − школа естетичного виховання» щодо їх 
ідеалу вчителя, приходимо до висновку, що підлітки прагнуть бачити у 
вчителеві доброго та справедливого порадника.  

Дослідження серед учнів 5-их, 7-их, 9-их класів НВК «Уманська 
міська гімназія − школа естетичного виховання» показали, що 
пріоритетність особистісних якостей учителя змінюється з віком дитини. 
Так, домінування доброти у 5 класі (31 %) трансформується для учнів 7 
класу у справедливість (38 %), а для 9 класу − у нестандартність та 
оригінальність (33 %). Вимогливість вчителя зовсім не імпонує дітям, бо 
ні один учень не виділив її важливості. Бажання бачити вчителя мудрим 
зменшується з 15 % у 5 класі до 12 % у 7 класі, дев‟ятикласники взагалі 
не відзначають цю рису як важливу для вчителя. Зазначимо, що 
поблажливості від учителя діти потребують з віком більше: 42 % у 5 
класі, 50 % у 7 класі, 62 % у 9 класі. З віком зростає рівень 
самокритичності з 54 % у п‟ятикласників до 71 % у дев‟ятикласників. 
Підлітки прагнуть співпрацювати із добрим та справедливим вчителем, 
який цікаво та нестандартно зможе організовувати навчально-виховний 
процес, адже лише винахідливий учитель творить винахідливого учня, 
спонукає його до активності, ініціативності. Атмосфера спілкування 
педагога з дітьми сприяє розвитку їхніх соціально-психологічних 
новоутворень у цьому віці. Саме емоційний компонент взаємодії 
педагога з дитиною є визначальним у формуванні всієї системи 
ставлення учня до себе, навчання, однолітків, дорослих тощо. Психолог 
В. Мухіна в цьому контексті виділяє таку характеристику учня, як 
емоційний голод. Потреба дитини в позитивних емоціях, атмосфері 
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емоційного комфорту, яку створює дорослий, визначає особливості її 
поведінки [6, с. 47].  

Для підлітка велике значення має думка батьків, її значущість 
зростає з 38 % у 5 класі до 47 % у сьомому класі та 57 % у 9 класі. 
Натомість значущість думки вчителя зменшується з 15 % у 5 класі до 5 %  

у 9 класі. До 9 класу зростає вплив думки друзів з 4 % у 7 класі до 8 % у 9 
класі, а 57 % дев‟ятикласників готові повністю перекласти 
відповідальність за прийняття рішень на батьків. Прослідковується 
цікава закономірність, що хоча значна частина дітей і покладається на 
мудрість батьків, але перестають їм довіряти свої таємниці, відсоток 
довіри падає з 46 % у 5 класі до 33% у 9 класі, важливість думки друзів 
теж знижується з 31 % у 7 класі до 29 % у 9 класі, а от бажання зберігати 
свою таємницю зростає з 31 % у 5 класі до 38 % у 9 класі. Зростає 
критичність підлітків до себе, якщо 88 % п‟ятикласників вважали, що 
можуть бути справжніми друзями, то до 9 класу відсоток зменшується до 
76 %. Можна відзначити небайдужість дітей до чужої біди, 89 % готові 
прийти на допомогу іншим, хоча 11 % ладні не перейматися проблемами 
інших. Вплив інтернету також зростає з 4 % у 5 класі до 16 % у 9 класі.  

Під час опитування учнів на питання «Чого саме вас навчають твори 
В. Сухомлинського?» 27,8 % опитаних дітей зазначили, що їх творчість 
педагога навчає доброти, 24,8 % – бути чесним, 24,5 % – 
взаємодопомоги, 16,1 % – справедливості, 10,3 % – співчуття.  

Про ефективність проведення виховних заходів свідчать результати 
анкетування вчителів та опитування дітей. Аналіз їх дозволяє 
стверджувати, що з кожним роком у дітей простежується ріст 
взаємодопомоги з 18,1 % у 5 класі до 35,6 % 9 класі, зростає і бажання 
робити добрі вчинки з 29,6 % у 5 класі до 31 % у 9 класі. Дещо 
слабшають позиції співчуття (10,2 %) та відчуття справедливості (8,9 %) 
до 9 класу, поступаючись доброті (31,1 %) та допомозі (35,6 %). 
Пояснити це можна тим, що діти переходять від слів до справ: не 
співчувати, а допомагати; не знаходити винних, а знайти пояснення їхнім 
вчинкам та переорієнтувати на добрі справи.  

У формуванні загальнолюдських цінностей важливо дослідити 
першопричину проблеми, що зазвичай означає розв‟язати її.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість визначити 
рівні сформованості загальнолюдських цінностей підлітків: високий, 
достатній, середній, низький.  

Таблиця 1 

Рівні сформованості загальнолюдських цінностей підлітків  

Рівні Учні, які були учасники експериментальної роботи 

 кількість % 

Високий 4 14,8 

Достатній 7 25,9 

Середній 9 33,4 

Низький 7 25,9 
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Отже, проведений констатувальний етап дослідження довів, що 
підлітки мають різний рівень сформованості загальнолюдських 
цінностей, на дієвість цього процесу мають вплив такі чинники: 
ставлення підлітків до вчителя, його авторитет та особистісні цінності, 
його уміння створювати моральну атмосферу в колективі, співпраця 
батьків та вчителів тощо. Результати експерименту також довели 
необхідність удосконалення впливів учителя у контексті формування 
цінностей учнів.  

Частину нашого дослідження складав формувальний етап 
експерименту, метою якого було виокремлення та перевірка дієвості 
шляхів удосконалення процесу формування загальнолюдських цінностей 
підлітків та виявлення динаміки сформованості досліджуваних цінностей. 
Педагогічний експеримент проводився впродовж І семестру 2017 – 2018 
н.р. на базі НВК «Уманська міська гімназія – школа естетичного 
виховання». На етапі експериментальної роботи ми виступили у якості 
помічника вчителя-класовода 5 класу та спрямували нашу роботу на 
урізноманітнення форм та методів педагогічного впливу.  

У вересні було проведено загальногімназійне свято «Козацький 
гарт». На початку жовтня було проведено тиждень пам‟яті В. 
Сухомлинського. У гімназії та вдома дітям читали твори Василя 
Олександровича, а вони малювали малюнки до них, переказували та 
інсценізували оповідання. У жовтні розпочалася підготовка до Свята 
пісні. Діти розучували українські пісні, вивчали вірші, спільно з батьками 
готували хореографічну композицію. У грудні відбулося свято, яке вже 
багато років об‟єднує родини та класні колективи.  

Ефективною формою організації процесу формування 
загальнолюдських цінностей підлітків в експериментальному класі були 
тренінгові виховні заняття, які відбувалися в рамках діяльності 
створеного гуртка «Школа добра і людяності». Такі виховні заняття 
проводились у відповідності з планом експериментальної роботи тричі 
на місяць. Виховні тренінги проводились у формі мандрівок, годин 
спілкування, змагань, годин відвертих розмов. Для цього було 
розроблено тематичний план.  

Застосування системи вправ морально-етичного змісту було 
спрямовано на формування в учнів 6 класів базових загальнолюдських 
цінностей. З цією метою всі завдання було диференційовано на п‟ять 
структурних рівнів, які відрізнялися рівнем складності і специфікою 
використання.  

Провідною умовою ефективності процесів формування 
загальнолюдських цінностей підлітків було формування їхньої стійкої 
мотивації до здійснення моральних вчинків. З цією метою 
використовувались рольові ігри, які проводилися в кінці гурткових занять 
та сприяли становленню ціннісних орієнтирів і формуванню навичок 
моральної поведінки. Зокрема, було проведено тематичні ігри: «На 
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острові зла», «У країні неправди», «Доброзичливість означає всім 
бажати добра…», «Ти співрозмовник» тощо.  

У контексті діяльності гуртка «Школа добра і людяності» нами було 
започатковано гру-проект «Дерево добрих справ». Розпочинаючи цей 
проект, ми, насамперед, ставили перед собою завдання: спонукати дітей 
долучатися до добрих справ; учити цінувати щирість та відчувати щастя 
від зробленої гарної справи; розвивати вміння співчувати людям; 
формувати загальнолюдські цінності (добро, милосердя); згуртовувати 
колектив тощо.  

Перший етап гри (підготовчий) – «Посади зернинку, з якої виросте 
дерево добрих справ, у благодатний ґрунт». Під час цього етапу 
проводили імітаційні ігри, диспути, виставки малюнків.  

Другий етап – «Плекаємо деревце разом». Проводилися колективні 
добрі справи: привітання ветеранів; виготовлення подарунків до Дня 
міста; доброчинні акції «Подаруй бібліотеці книгу», «Макулатуринг», 
«Підтримка воїнів АТО», «Посади дерево дружби» (виготовлення 
плакатів, написання листів воїнам); екскурсії у природу.  

Третій етап – «Забуяє наше дерево». З листопада по грудень 2017 р. 
щоп‟ятниці ми прикріпляли на дерево листки із записами дітей про свої 
добрі справи, які вони зробили протягом тижня.  

На прикінцевому етапі дослідження у спілкуванні з учнями ми 
прослідковували не лише внутрішні зміни у їхньому світогляді, але й  
прояви толерантності, стриманості, ввічливості, терпимості, 
взаємодопомоги. Батьки також відзначили позитивні зміни у поведінці 
учнів вдома. Діти стали уважнішими до проблем родини, з радістю 
почали допомагати батькам, більше цінувати та берегти здоров‟я рідних, 
стали милосерднішими. На початку грудня 2017 р. за узагальненими 
методиками ми провели дослідження зрізів сформованості 
загальнолюдських цінностей учнів.  

Порівняльний аналіз отриманих показників на початку і в кінці 
дослідження дає можливість виявити зміни у рівнях сформованості 
загальнолюдських цінностей. У результаті проведеної роботи в 
експериментальному класі до високого рівня було віднесено 22,2 % 
школярів, у той час, коли на початку дослідно-експериментальної роботи 
їх було 14,8 %.  

Таблиця 2 

Рівні сформованості загальнолюдських цінностей підлітків  

(після експериментальної роботи, %) 

Рівні Учні, які були учасники експериментальної роботи 

 На початку експерименту У кінці експерименту 

Високий 14,8 22,2 

Достатній 25,9 40,8 

Середній 33,4 22,2 

Низький 25,9 14,8 
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Динаміку змін у рівнях сформованості загальнолюдських цінностей в 
учнів експериментального класу представлено на рис. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Рівні сформованості загальнолюдських цінностей у 
підлітків до та після експериментальної роботи 

 

Експериментальна робота сприяла збільшенню кількості дітей з 
високим рівнем сформованості загальнолюдських цінностей на 7,4 % у 
експериментальному класі. Суттєво (на 14,9 %) збільшилася група дітей 
з достатнім рівнем, що стало можливим завдяки переміщенню дітей з 
низьким та середнім рівнями до груп з достатнім рівнем після засвоєння 
ними етичних знань, формування відповідної мотивації та стереотипів 
морально ціннісної поведінки. Водночас на 22,3 % зменшилася група 
дітей з середнім та низьким рівнями, що є важливим показником 
ефективності нашого дослідження.  

У дослідженні з‟ясовано, що проблема формування 
загальнолюдських цінностей постійно знаходилась у полі зору 
філософів, педагогів та психологів. Виявлено, що існує велика кількість 
педагогічних прийомів у роботі з підлітками, які сприяють формуванню 
загальнолюдських цінностей. Констатувальний етап дослідження довів, 
що учні середніх класів мають різний рівень сформованості 
загальнолюдських цінностей, більшість учнів (33,4 %) проявили середній 
рівень.  

На формувальному етапі дослідження нами здійснено 
удосконалення шляхів становлення загальнолюдський цінностей учнів у 
процесі позакласної виховної роботи − це тренінгові виховні заняття, які 
відбувалися в рамках діяльності створеного гуртка «Школа добра і 
людяності», та гра-проект «Дерево добрих справ». Основні етапи гри-
проекту продемонстрували не лише відкритість та готовність дітей до 
співпраці на засадах загальноцивілізаційних цінностей, але й спонукали 
до розвитку у них мотиваційно-ціннісного та діяльнісного показників.  

На завершальному етапі експериментального дослідження було 
здійснено перевірку ефективності впливів. Зокрема з‟ясовано, що 
проведена робота сприяла збільшенню кількості дітей з високим рівнем  

сформованості загальнолюдських цінностей на 7,4 % в 
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експериментальному класі. Суттєво (на 14,9 %) збільшилася група дітей 
з достатнім рівнем, що стало можливим завдяки переміщенню дітей з 
низьким та середнім рівнем до груп з достатнім рівнем після засвоєння 
ними етичних знань, формування відповідної мотивації та стереотипів 
морально ціннісної поведінки. Водночас на 22,3 % зменшилась група 
дітей з середнім та низьким рівнем, що є важливим показником 
ефективності нашого дослідження.  

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів заявленої теми,  

подальшого обґрунтування потребує питання інтеграції 
загальнолюдських та національних цінностей у системі розвитку підлітка. 
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Анотація  
В статті проаналізовано особливості розвитку та діяльності студентських наукових 

товариств в Україні (1920–1991 рр). Нижня межа –встановлення радянської влади на 
українських землях, що призвело до змін в освітній галузі. Верхню межу дослідження 
пов‟язано з проголошенням незалежності України, що стало початком становлення нової 
епохи в історії освіти та науки української самостійної держави. 
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