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У статті розглянуто проблему формування громадянських цінностей старшокласників у контексті ме-
тодологічного забезпечення теорії та практики формування сучасного змісту освіти. Автор формулює ди-
дактичні й методичні принципи навчання предметам гуманітарного циклу в контексті проблеми. У центрі 
уваги – процес ціннісного самовизначення учнів, оскільки аксіологічно орієнтований освітній процес 
вивчення предметів гуманітарного циклу, природньо, через зміст гуманітарної освіти, ціннісну діяльність 
старшокласників збагатить останніх досвідом самовизначення в системі громадянських цінностей.
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В статье рассмотрена проблема формирования гражданских ценностей старшеклассников в контексте 
методологического обеспечения теории и практики формирования современного содержания образова-
ния. Автор формулирует дидактические и методические принципы обучения предметам гуманитарного 
цикла в контексте проблемы. В центре внимания – процесс ценностного самоопределения учащихся, 
поскольку аксиологически ориентированный образовательный процесс изучения предметов гуманитар-
ного цикла, естественно, из-за содержания гуманитарного образования, ценностной деятельности стар-
шеклассников обогатит последних опытом самоопределения в системе гражданских ценностей.

Ключевые слова: аксиологический подход, ценности, гражданские ценности, система граждан-
ских ценностей, предметы гуманитарного цикла, старший школьный возраст.
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The article deals with the problem of formation of civic values of senior pupils in the context of methodo-
logical support of the theory and practice of forming the modern content of education. The author formulates 
the didactic and methodical principles of teaching subjects of the humanitarian cycle in the context of the 
problem. In the center of attention is the process of valued self-determination of senior pupils, as the axio-
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self-determination in the system of citizenship values.
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку освіти в Україні педагогіч-
на науково-практична спільнота здійснює 
пошук нових засобів формування громадя-
нина суспільства в освітньому середовищі 
навчального закладу, зокрема тривають 
розробки змісту, форм та методів навчання 
учнів старших класів освітніх закладів.

У «Концепції громадянського виховання 
особистості в умовах розвитку української 
державності» зазначено, що актуальність 
громадянського виховання особистості в 
сучасному українському суспільстві знач-
ною мірою зумовлюється потребою держа-

вотворчих процесів на засадах гуманізму, 
демократії, соціальної справедливості, що 
мають забезпечити усім громадянам рів-
ні можливості для розвитку і застосування 
їхніх потенційних здібностей, досягнення 
суб’єктивно привабливих і водночас соці-
ально значущих цілей як умови реалізації 
найголовнішої соціально-психологічної по-
треби у самовизначенні та самостверджен-
ні [3].

Посилення виховної функції освіти, фор-
мування громадянськості, працелюбності, 
моральності, поваги до прав і свобод лю-
дини, любові до Батьківщини, сім’ї, довкіл-
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ля розглядається одним зі стратегічних на-
прямів державної політики в галузі освіти.

У цьому контексті освітній заклад вико-
нує роль фундаменту, на якому будується 
вся система громадянської освіти, форму-
вання у них любові до рідного краю, Укра-
їни, історичної пам’яті, духовності, націо-
нального характеру. Все, що закладається 
учням у цей період навчання і виховання, 
визначає подальший успіх процесу форму-
вання особистості, її світогляду і загаль-
ного розвитку. Набуті в освітньому закладі 
особистісні якості, сформована система 
цінностей не лише забезпечують основу 
навчання і виховання молоді, а й визнача-
ють особливості майбутньої громадської та 
професійної діяльності молодої людини.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблему формування громадянських 
якостей, цінностей особистості, психо-
логічного обґрунтування громадянського 
розвитку особистості досліджували І. Бех,  
Н. Бібік, Л. Божович, Г. Васьківська, П. Вер-
бицька, І. Кон, Н. Дерев’янко, Ю. Завалев-
ський, І. Зязюн, П. Кендзьор, О. Киричук, 
О. Кошолап, В. Кремень, В. Кузь, Л. Мо-
мотюк, О. Сухомлинська та ін.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні основних ідей форму-
вання системи цінностей школяра в проце-
сі вивчення предметів гуманітарного циклу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасному українському суспіль-
стві громадянські цінності як джерело само-
вираження та самовдосконалення кожного 
громадянина втрачають свою важливість. 
Тому виникає необхідність осучаснення со-
ціального замовлення до педагогічної на-
уки в контексті оновлення громадянської 
освіти, яка б забезпечила особистісний та 
професійний саморозвиток і становлення 
випускників освітніх закладів, формування 
у них патріотизму, потреби у суспільно-ко-
рисній праці, відповідальності, поваги до 
інших, толерантності тощо.

Громадянське виховання старшоклас-
ників в сучасній освітній практиці є пріо-
ритетним напрямком і, найголовніше, од-
ним із найперспективніших. Це зумовлено 
спрямуванням громадянського виховання 
на реалізацію одного з головних завдань 
розвитку українського суспільства – подо-
лання духовної кризи, збереження єдиного 
культурного простору України, розв’язання 
соціальних конфліктів. Необхідний пошук 
шляхів вирішення цих політичних, соціаль-
них та освітніх проблем, звідси постає не-
обхідність гуманітаризації освіти, введення 
нової парадигми освіти, побудованої на за-
гальнолюдських громадянських цінностях. 
Тому для сучасних освітніх процесів харак-

терна наявність стійкого інтересу до гро-
мадянської освіти шкільної молоді з боку 
держави, суспільства, педагогів-практиків і 
науковців.

Результати проведеного аналізу пока-
зують необхідність формування у старшо-
класників патріотизму, потреби в суспіль-
но-корисній праці, відповідальності, поваги 
до інших, толерантності як системи гро-
мадянських цінностей. У контексті нашого 
дослідження визначимо сутнісні характе-
ристики патріотизму, потреби в суспіль-
но-корисній праці, відповідальності, поваги 
до інших, толерантності як системи грома-
дянських цінностей, що є важливими еле-
ментами ціннісної свідомості особистості, 
які сприяють її гармонійному, творчому та 
всебічному розвитку.

Як зазначає А.О. Ярошенко, посередни-
ком між потребами й інтересами, власти-
востями і якостями об’єкта виступають 
ціннісні форми свідомості, завдяки яким 
предмети і явища сприймаються в якості 
потрібних та важливих, залучають людей, 
спонукають їх до визначених дій [13, c. 104].  
Ціннісна свідомість є основою прагнень, 
ставлень та поведінки людини [2].

Ми розглядаємо ціннісну свідомість че-
рез зміст системи цінностей, який може 
бути представлений як єдність емоційного, 
пізнавального та поведінкового елементів. 
У процесі формування системи цінностей 
відбувається емоційне переживання й оцін-
ка школярем цінності. Становлення систе-
ми цінностей йде поруч із усвідомленням 
дитиною своїх мотивів та вчинків.

Громадянські цінності – це спосіб само-
регуляції та впорядкування взаємовідносин 
людини і суспільства. Громадянські цінності 
можуть бути виражені діями, ставленнями, 
різними способами комунікативної діяль-
ності. Громадянські цінності одночасно є і 
соціальними, тому що зумовлені історични-
ми, політичними та культурними процеса-
ми, й індивідуальними, оскільки орієнтовані 
на життєвий досвід людини.

Ціннісне ставлення – це емоційна та во-
льова спрямованість особистості, демон-
страція власної позиції, внутрішньої оцін-
ки, зв’язку особистості з дійсністю, яка 
пов’язана з досвідом людини. Формування 
системи ціннісних ставлень школяра в ос-
вітньому процесі навчального закладу – це 
процес становлення особистості, форму-
вання її своєрідності, визначення сфери її 
духовної та практичної діяльності, який від-
бувається протягом усього життя і пов’я-
заний із міжособистісними відносинами у 
суспільстві.

Беззаперечним є твердження, що лю-
дина реалізує себе як громадянин через 
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входження до світу громадянських ціннос-
тей, через процес становлення ціннісних 
орієнтацій, інтеріоризацію громадянських 
цінностей суспільства, створення ціннісно-
го «образу світу», формування ціннісного 
ставлення до явищ навколишньої дійсно-
сті, самопізнання і самооцінку, ієрархізацію 
системи громадянських цінностей особи-
стості [4].

Вчені серед засобів формування сис-
теми громадянських цінностей виділяють 
контент навчальних дисциплін сучасного 
освітнього закладу, громадянське напов-
нення позаурочної роботи, організацію на-
уково-дослідної та навчально-дослідниць-
кої роботи старшокласників, а також різні 
форми виховної роботи й інформаційні по-
токи (соціальні мережі, електронне навчан-
ня, медіатека та ін.) тощо [1; 12; 13].

За логікою дослідження виявимо осо-
бливості старшого шкільного віку, потен-
ціал старшокласників у контексті форму-
вання системи громадянських цінностей. 
Кожному віковому періоду притаманний 
певний характер ставлення школярів до 
громадянських цінностей. Найбільш чутли-
вим для формування системи громадян-
ських цінностей є старший шкільний вік, 
період активного формування світогляду 
(Л. Божович). І. Кон у своїх працях визначає 
характерні особливості юнацького віку –  
прагнення орієнтуватися на майбутнє, ви-
значення конкретних життєвих цілей, по-
треба у самостійності та незалежності, ін-
терес до себе та свого внутрішнього світу, 
перехід від свідомості до самосвідомості. 
Старшокласник чітко орієнтується у системі 
вимог, норм, принципів і правил поведінки, 
які ставить до нього суспільство, відповід-
но, вчинки та поведінку дитини цього віку 
характеризують як цілеспрямовану, усві-
домлену й організовану. Школярі старшого 
шкільного віку часто потрапляють у ситуа-
ції, які вимагають прийняття відповідальних 
рішень – вибір майбутньої професії, вибір 
іспитів ЗНО та підготовка до них, участь у 
громадських заходах тощо.

Проблема інтеріоризації системи грома-
дянських цінностей може бути вирішена за 
допомогою предметів гуманітарного циклу, 
оскільки саме вони серед своїх завдань пе-
редбачають створення цілісного духовного 
світу дитини через формування системи 
цінностей, емоційне переживання гумані-
тарного знання, вирішення проблем сенсу 
існування людини у суспільстві, формуван-
ня механізмів життєдіяльності старшоклас-
ника тощо.

Зміст гуманітарних предметів (україн-
ської мови, літератури, іноземних мов, істо-
рії) повинен стати засобом вдосконалення 

особистості й суспільства, збагатити стар-
шокласника емоційно, вплинути на особи-
стісні якості дитини та систему цінностей.

Особливість предметів гуманітарного 
циклу передбачає інтерпретацію інфор-
мації таким чином, щоб вона впливала на 
розвиток індивідуальності дитини, заохочу-
вала пошук мети навчання, тому результа-
том буде формування внутрішньої цілісної 
теорії світу, створення власної картини су-
спільства та моделі поведінки в процесі ви-
вчення української мови, історії, української 
та зарубіжної літератур, іноземних мов, які 
забезпечать патріотизм, потребу в суспіль-
но-корисній праці, відповідальність, повагу 
до інших, толерантність як до системи гро-
мадянських цінностей, тим самим здійсню-
ючи інформаційно-пізнавальну (фіксація у 
свідомості старшокласника та збереження 
інформації про цінності), емоційно-моти-
ваційну (відображає емоційне сприйняття 
знань про громадянські цінності, їх усвідом-
лення), практично-прогностичну (формує 
ставлення старшокласникка до патріотиз-
му, суспільно-корисної праці, відповідаль-
ності, поваги до інших, толерантності як 
системи громадянських цінностей) функції, 
які відображають найважливіші зв’язки між 
ставленням дитини до цінності й особисті-
стю старшокласника.

Ставлення до системи громадянських 
цінностей реалізовується в пізнаваль-
но-оцінному, емоційному, діяльнісному 
компонентах, зміст яких визначається гу-
манітарними предметами й особливостя-
ми формування системи громадянських 
цінностей у старшому шкільному віці. Зо-
крема, пізнавально-оцінний компонент 
включає знання про людину-громадянина 
як найвищу цінність, свободу особисто-
сті, рівність, справедливість, патріотизм, 
захист довкілля, толерантність, гуманізм, 
повагу до прав і свобод людини, свободу 
слова, суспільний діалог як систему грома-
дянських цінностей, вплив громадянських 
цінностей на життя людини, а також їх оцін-
ку старшокласниками. Знання про систему 
громадянських цінностей реалізується на 
рівні уявлень, тобто знайомство з грома-
дянськими цінностями на рівні категорій (ві-
дображення в свідомості учнів реальності в 
її найбільш істотних зв’язках та відносинах) 
та ідей (громадянськість, національна іден-
тичність). Громадянські цінності, беручи за 
основу інтереси, прагнення людини, зміню-
ють навколишній світ і її саму в ньому.

Зокрема, А.В. Сірий виділяє рівні усвідом-
лення людиною навколишньої дійсності –  
ситуативний сенс, життєва необхідність та 
сенс життя й буття [10]. Проте не всі цінно-
сті адекватно усвідомлюються школярами 
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через низку причин, як-от: слабку рефлек-
сію, низький психологічний захист, відсут-
ність можливості пристосування між цілями 
та спрямованістю особистості, психологічні 
бар’єри, що призводять до неусвідомлення 
дитиною своїх вчинків.

Р.Х. Шакуров, у свою чергу, заперечує 
першочергову важливість емоцій у проце-
сі розумової діяльності, оскільки надмірне 
акцентування на емоційній складовій ча-
стині позбавляє процес смислоутворення, 
а сенс життя й буття – це цілісне ставлення 
людини до них як до цінності [11, с. 21].

Формування і розвиток громадянських 
компетентностей є суспільно значущою 
проблемою і завданням державної політи-
ки в контексті реалізації євроінтеграційного 
курсу України. Наявність соціально активних 
і компетентних громадян є загальновизна-
ним показником рівня розвитку демократії 
та демократичних відносин суспільства та 
його цивілізованості.

Дослідження проблеми інтегративно-
го підходу у процесі формування системи 
громадянських цінностей учнів передбачає 
створення принципово нової навчальної 
інформації з відповідним структуруванням 
дидактичного матеріалу, навчально-мето-
дичного забезпечення та технологіями. Ін-
теграція – засіб переходу певної сукупнос-
ті елементів у нову якість, спрямована на 
відродження природних, об’єктивно існую-
чих між елементами зв’язків [5, с. 9]. Та-
ким чином, освітні цілі інтеграції знань про 
громадянські цінності в процесі вивчення 
предметів гуманітарного циклу спрямова-
ні на формування цілісної «знаннєвої сис-
теми» старшокласників, створення єдиної 
картини світу та наукового світогляду. Ін-
теграція предметів гуманітарного циклу 
одночасно є і метою сучасного освітнього 
процесу (створення у старшокласника ці-
лісного уявлення про суспільство та світ), 
і засобом (знаходження спільної основи 
предметних знань) [9, с. 157].

Взаємозв’язки у формуванні громадян-
ської компетентності старшокласників, а 
отже, і системи громадянських цінностей, 
здійснюються на теоретичному й емпірич-
ному рівнях. Теоретичний рівень інтеграції 
предметів гуманітарного циклу, як необхід-
на логічна основа розуміння суспільства, 
передбачає узагальнення й систематиза-
цію знань про людину та навколишній світ. 
Теоретичний рівень доповнюється емпірич-

ним рівнем інтеграції емоційних дитини, які 
беруть за основу психологічні механізми 
розвитку особистості [7, с. 41–42].

Тому саме учитель має досконало знати 
шкільну програму, зміст підручників, вміти 
добирати навчальний матеріал, диферен-
ціювати й інтегрувати його, вільно володі-
ти технологіями проведення інтегрованих 
уроків із предметів гуманітарного циклу, 
оскільки від професійної компетентності 
педагога залежитиме ефективність форму-
вання у старшокласників системи грома-
дянських цінностей.
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