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В статье рассматриваются некоторые программы и проекты Европейского Союза в области общего средне-
го образования с точки зрения их ориентированности, среди прочего, на прививание учащимся подавляющего боль-
шинства структурных компонентов общечеловеческих ценностей с соответствующим смысловым наполнением.
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The article dials with some of the programs and projects of the European Union in the field of secondary education in 

terms of students’ orientation on the vast majority of the structural components of universal values   cultivation. 
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формування в учнів загальнолюдських 
та прагматичних освітніх цінностей: 

з досвіду європейського союзу

удк  37.015

Освітні проекти і програми, започатковані на тери-
торіях країн Європейського Союзу, у своєму спрямуван-
ні на формування в учнів загальнолюдських цінностей 
орієнтуються на традиційну ціннісну базу ЄС зокрема 
та світу в цілому. Як зазначав доктор Пресвелу-Актимпі 
Уранія, член Європейської ради у справах загальної осві-
ти, «цінності, незалежно від змін у часі і місці, є ідеаль- 
ним компасом, який постійно спрямовує нашу поведін-
ку і дії. Віра в системі цінностей піднімає людину над 
тягарем обов’язків і дає їм можливість у критичні мо-
менти життя сказати велике ТАК або Ні» [1]. 

У статті розглядаються базові загальнолюдські та 
прагматичні цінності, що закладаються в основу сві-
тового освітнього процесу у контексті сучасного роз-
витку освітньої галузі.

Для глибшого розуміння питання, що розкрива-
ється, необхідно звернути увагу на значення поняття 
«цінність». Академічний тлумачний словник україн-
ської мови (1970–1980) подає наступні визначення 
цього поняття.

Цінність, -ності, ж. р.  
1) Виражена у грошах вартість чого-небудь; ціна.
2) перев. мн. Те, що має певну матеріальну або 

духовну вартість. // Цінний предмет.  
3) Важливість, значущість чого-небудь [2].  
З точки зору філософії цінностей у сучасному 

світі такий порядок визначень є символічним, адже 
відображає актуальну їх значущість. У цьому кон-
тексті цінність, як виражена у грошах та матеріальна 
вартість чого-небудь, передує цінності в її духовному 

кирило володимирович сіпко, 
науковий співробітник відділу підтримки 
обдарованості та міжнародної співпраці
Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
м. Київ, Україна

аспекті. Такий порядок виглядає цілком символічно в 
умовах сучасного прагматичного світу, де знання, тех-
нології, економічні фактори займають першочергову 
позицію у рейтингу чинників, що так чи інакше впли-
вають на рух суспільства, людей на шляху прогресу в 
широкому розумінні. Разом з цим духовна складова 
явища існування людини у світі помітно відходить 
на другий план, що не є позитивним або негативним 
явищем, але, по суті, виступає традиційними індика-
тором напрямку розвитку людства.

Словник-довідник педагогічних і психологічних 
термінів визначає цінність як «поняття, що фіксує 
позитивну або негативну значущість будь-якого 
об’єкта чи явища для суб’єкта» [3].  

Поняття «цінність», як самостійна філософська 
категорія, сформувалось у 60-х рр. ХІХ ст. і пов’язана 
з ім’ям німецького філософа, лікаря та натураліста 
Р. Лотце. У своїх працях «Підстави практичної фі-
лософії» та «Мікрокосм» він розмежував світ явищ 
і внутрішніх цінностей. На думку Р. Лотце, цінності 
належать до сфери прояву ідей, а предметний світ вис-
тупає в його теорії лише позначенням ідеального бут-
тя. Об’єктивність цінності визначається не зв’язком з 
предметним світом, а загальністю їх суб’єкта як ро-
зумного носія волі [4, 5].

Повертаючись до питання місця загальнолюд-
ських цінностей, закладених у цільових орієнтирах 
освітніх проектів і програм, створених під егідою 
Європейського Союзу, зазначимо, що основними 
принципами сучасної освіти в Європі є свобода,  
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Наука – практиці

відповідальність, справедливість, творчість, спів-
праця, активність, ініціативність, толерантність, 
порядність. Тут і надалі наводимо узагальнені визна-
чення, що декларуються в офіційних документах орга-
нізацій, проектів і програм Європейського Союзу в га-
лузі освіти, доповідях учасників означених ініціатив.

Отже, за загальним визначенням, мета початкової 
та середньої освіти Європи – досягнення всебічного, 
гармонійного та збалансованого розвитку когнітивних 
і психосоматичних здібностей учнів, незалежно від їх-
ньої статі та походження, для успішної інтеграції у 
продуктивному і творчому житті сучасного світу.

Для досягнення цієї мети у фундамент освітніх 
ініціатив закладаються, серед іншого, наступні за-
гальнолюдські цінності:

 • гуманістичні – всебічний, гармонійний і зба-
лансований розвиток когнітивних і психосоматичних 
здібностей учнів (інтегрована особистість);

 • моральні – збалансований розвиток особистості;
 • соціальні – творче життя;
 • політичні – рівність або рівні можливості (не-

залежно від статі та походження).
Вищезазначені цінності поділяються на:
 • соціально-моральні (відповідальність, критич-

не мислення, комунікабельність, діяльність, твор-
чість, почуття спільності, співпраця, прогресивна со-
ціальна ініціатива);

 • політично-національні (свобода, національна 
незалежність, демократія, любов до батьківщини, за-
гальна людська справедливість і мир в усьому світі);

 • релігійні (віра у споконвічні елементи релігій-
ної традиції і повага до недоторканності та свободи 
релігійних переконань);

 • гуманістичні (гармонійний розвиток розуму, 
тіла, уподобань, інтересів і здібностей, любов до люд-
ської особистості, життя і природи, загальна дружба, 
співпраця і солідарність);

 • культурні (мистецтво, наука і технології, їхнє 
застосування, захист і просування національної куль-
тури та народних традицій) [1].

У межах цієї структури цінностей гармонізують-
ся цілі різних щаблів загальної освіти. Розглядаючи 
питання загальнолюдських цінностей в освітній полі-
тиці Європейського Союзу, необхідно зазначити роль 
учених світового рівня, провідні ідеї яких закладено в 
основу цієї політики.

Серед них Абрахам Маслоу, психолог-гуманіст, 
який обґрунтував поняття інтегрованої особистості та 
самоактуалізації (знання, розуміння, справедливість, 
естетика як вищий рівень задоволення основних пот-
реб особистості – біологічних, захисних, соціальних і 
психологічних).

Моральні цінності самоактуалізованої особистос-
ті проявляються наступним чином.

1. Такі люди розуміють, ким вони є і ким не є. 
Вони з легкістю роблять будь-який вибір.

2. Вони беруть на себе відповідальність за влас-
ний розвиток; прагнуть зростання та успішно вико-
ристовують власний високий потенціал.

3. Вони насмілюються бути «великими», але гор-
дість у них поєднується зі скромністю.

4. Вони хороші та дуже творчі працівники. Мають 
критичну думку і здатні імпровізувати.

5. Можуть цінувати життя та насолоджуватися 
ним, піклуючись про інших.

6. Вони одночасно непередбачувані, мужні, від-
верті, позитивні та чутливі [6].

Роберт Хенві [7] сформулював концепцію гло-
бальної освіти, основною задачею якої є формування 
погляду на світ як на єдине ціле, де добробут кожного 
залежить від добробуту інших. Він акцентує на особ-
ливій ролі загальнолюдських цінностей у процесі 
формування особистості та її навчання та пропонує 
наступні виміри глобальної освіти:

• усвідомлення неоднорідності сприйняття сві-
ту (відмова від модерних метанаративів і прагнення 
нав’язати єдині моделі розвитку); 

• усвідомлення екологічних загроз (знання про 
стан природи, її процеси, зміни і місце людини в ній); 

• крос-культурна грамотність (неупереджене 
ставлення до різних культур і спрямованість на вста-
новлення діалогу);

• знання глобальної динаміки (розуміння основ-
них процесів у світі); 

• рефлексивне та відповідальне ставлення до 
власних вчинків (уміння приймати обдумане рішення 
і бути за нього відповідальним).

Питання загальнолюдських цінностей в освіті ЄС 
логічно пов’язано з проблемою прагматичних освітніх 
цінностей, що формують цільові орієнтири освітніх 
проектів і програм ЄС у галузі середньої освіти. Для 
розкриття цього питання звернемося до документів, 
представлених на конференціях Європейської Комісії, 
де розглядалися питання нової освітньої політики ЄС, 
а також виклики, відповіддю на які стає така політика. 

Проаналізувавши результати численних дослі-
джень, в яких акцентовано на зниженні зацікавленості 
до основних освітніх дисциплін серед молоді, і враху-
вавши той факт, що джерелом зниження зацікавленості 
до науки і навчання в цілому є те, яким чином організо-
вано викладання природничо-наукових дисциплін і ма-
тематики, Європейська Комісія зібрала групу експертів 
для вироблення пропозицій щодо радикальних змін ба-
зованих на новітніх дослідженнях та позитивній прак-
тиці у галузі природничо-наукової шкільної освіти [8].

У цьому контексті освітня спільнота Європи  
дійшла висновку, що формат освітніх проектів і про-
грам, покликаних змінити на краще сучасний стан 
освіти, є більш продуктивним з точки зору досягнен-
ня поставлених вище цілей і виконання задач. Отри-
муючи разом з фінансовою підтримкою певну неза-
лежність в інтерпретації впроваджуваних освітніх 
підходів, такі проекти і програми напрацьовують на-
лежний теоретичний і практичний доробок.

Концепцію Форуму Ірландської Королівської 
Академії (RIA) та організації «Всі Європейські Ака-
демії» (ALLEA) «Академічно-промисловий альянс –  
об’єднані зусилля в галузі наукової освіти» (форум 
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проходив у листопаді 2013 р. у Дубліні) побудовано 
на наступних твердженнях.

«У тривалій історії людської діяльності науковий 
прогрес і технологічний розвиток ніколи не рухали-
ся такими темпами, як це відбувається сьогодні. Крім 
того, для підтримки конкурентоспроможної та стійкої 
національної економіки країни повинні мати у своєму 
розпорядженні кваліфіковану і гнучку робочу силу, 
що у процесі професійної діяльності піддається пере-
кваліфікації та перепідготовці кадрів. Високий рівень 
освіченості робочої сили може бути підтримано лише 
за умови, якщо лави працівників будуть постійно по-
повнюватися новими учасниками, які не тільки воло-
діють необхідними навичками та підготовкою у галу-
зях математики, природничих наук і технології (MST), 
але є ініціативними, творчими і заповзятливими у про-
фесійному сенсі, а також здатні до активних дій щодо 
вирішення будь-яких проблем та долання перешкод. 
Ключ до виховання подібних якостей, зацікавленості 
учнів (майбутніх професіоналів) у науково-технічній 
кар’єрі знаходиться у початковій і середній школі та, 
зокрема, у природі педагогічного підходу, що запро-
ваджують міністерства освіти і вчителі» [9].

У звіті Організації з економічної співпраці та роз-
витку під назвою «Еволюція учнівської зацікавленості 
у науці та технологіях» зазначено про важливість зану-
рення у сферу науки на ранній стадії формування став-
лення особистості до неї. Однак дослідження також 
свідчать, що у той час, коли діти керуються природною 
допитливістю у навчанні з природничо-наукових дис-
циплін, традиційний підхід до освіти може стримувати 
цей інтерес і, таким чином, негативно впливати на роз-
виток ставлення до науки і навчання в цілому.

Психолого-педагогічні наслідки цільових орієнти-
рів програм і проектів Європейського Союзу проілю-
стровані прикладом впровадження (у результаті діяль-
ності освітніх проектів) у шкільній освіті деяких країн 
цієї спільноти підходу до викладання природничо-нау-
кових дисциплін «Наукова освіта, базована на допит-
ливості (дослідженні)». НОБД (IBSE) – це методика 
викладання матеріалу, за якої учень більше відповідає 
на питання вчителя, ніж слухає його пояснення. І це є 
принциповою рисою, що відрізняє метод «допитливої 
освіти» від загальноприйнятого дедуктивного. За допо-
могою наполовину заздалегідь продуманих, наполови-
ну живих, інтуїтивних запитань, що виникають у вчи-
теля, він спрямовує, підштовхує учня до розуміння суті 
досліду, навчального заняття, теми. Відповідаючи на 
послідовні запитання вчителя, учень ніби повільно під-
німається сходами, опановуючи досі ще не відомі висо-
ти знання. Традиційне нав’язування знань замінюється 
атмосферою особистого пошуку. Вчитель, керуючись 
допитливою природою людської сутності, допомагає 
дитині вивільнити внутрішню творчу енергію, стиму-
люючи її до подальшого самостійного набуття знань. 

Знання тут вже не такі абстрактні. Вони безпосе-
редньо стосуються внутрішнього життя дитини, роз-
витку її особистості, знову набувають втраченої цін-
ності та персональної значущості.

Сучасні діти зростають у прагматичному світі, 
що постійно та швидко змінюється. Нині вони у до-
сить ранньому віці обирають – підлаштовуватися чи 
протидіяти зовнішнім і внутрішнім факторам життя. 
Тому сучасний вчитель має не лише надати знання, 
він повинен довести, що дисципліна, яку він викла-
дає, потрібно, щоб її вивчати.

Таким чином, підходи до освітньої політики, опи-
сані вище, впроваджуються у життя в результаті ро-
боти таких проектів і програм Європейського Союзу: 
La main a la pate, Pollen, SINUS, The Fibonacci project, 
STEM, inGenious, Literacy and Numeracy, Teaching and 
Learning for the 21st Century (TL21), NCCA, Comenius 
Program, Sustain project..
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