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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
КУЛЬТУРНО-МОВНИХ ТА МОРАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКИХ  

ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД   
Савченко Михайло, 

учитель-методист історії,  
заступник директора з навчально-методичної роботи  
Київської гімназії східних мов № 1, м. Київ, Україна  

В Україні тривають системні зміни в політичній, економічній куль-
турно-освітній сферах, що викликає як національно-культурний ренесанс, 
так і зростаючий інтерес до світової спільноти, до культурних надбань і 
цінностей людства загалом. Проблема цінностей, ідеалів сьогодення ви-
сувається на передній край гуманітарних і соціальних наук, педагогічної 
теорії і практики виховання підростаючого покоління. Цінності виступа-
ють у ролі інструментів комунікативної поведінки людини, є соціальними 
чинниками, що детермінують психологічний стан особистості, познача-
ються на мовній, громадянській свідомості комунікантів. В основі куль-
турної моделі поведінки мовця (комуніканта) знаходяться культурно-
мовні цінності, оволодіння якими забезпечує ефективність комунікатив-
ного впливу мовця на адресата – індивідуального чи колективного. Куль-
турно-мовні цінності набуваються у процесі виховання в певному соці-
альному комунікативному середовищі.  

У Київській гімназії східних мов № 1 проблема реалізації інноваційної 
моделі розвитку культурно-мовних і морально-громадянських цінностей 
учнів розв’язується зважено, послідовно і комплексно, що підтверджує 
низка публікацій моїх колег, видрукуваних лише 2018 року 1–7.  

Особливої актуальності набуває розвиток морально-громадянських 
цінностей особистості – громадянина-патріота України – демократичної 
держави. Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідо-
мості у школярів має здійснюватися на прикладах героїчної боротьби 
Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеа-
лів свободи, соборності та державності8 (с. 156). Саме тому розвиток мо-
рально-громадянських цінностей учнів має набути характеру системної та 
цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу гімназії, тісної спів-
праці з батьками учнів, з інститутами громадянського суспільства, з міс-
цевою громадою, органами влади, засобами масової інформації9 (с. 56–57). 

З грудня 2012 року проводиться дослідно-експериментальна робота 
всеукраїнського рівня за темою «Реалізація інноваційної моделі розвит-
ку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» на 
базі Київської гімназії східних мов № 1 (грудень 2012 р. – грудень 
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2019 р.)» (наук. кер.: Кизенко В., канд. пед. наук, провід. наук. співроб. 
відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, старш. наук. 
співроб.; координатор дослідно-експериментальної роботи; Проску-
ра О. – директор гімназії, Відмінник освіти України). У процесі реаліза-
ції завдань дослідно-експериментальної роботи розроблено інноваційну 
модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських ціннос-
тей учнів, Концепцію реалізації інноваційної моделі розвитку культур-
но-мовних та морально-громадянських цінностей учнів8 (с. 161). Провід-
ною ідеєю дослідження є положення про те, що культурно-мовні 
цінності – це система створених у певній мовленнєвій культурі устале-
них логіко-психологічних формулювань, висловлювань, способів орга-
нізації думок, які дають змогу суб’єкту бути успішним у спілкуванні, 
діяльності, взаєминах з іншими особами10 (с. 169). 

Формування культурно-мовних цінностей учнів розглядається як пе-
дагогічна система, що забезпечує: розвиток мовленнєвої, комунікативної 
культури особистості як невід’ємну складову індивіда; формування наці-
ональної ідентичності, мовного світогляду, соціальних і моральних пози-
цій на основі етнонаціональних, культурно-історичних цінностей україн-
ського, інших народів, мов яких навчаються гімназисти; історико-куль-
турну спрямованість освіти учнів, що передбачає організацію освітнього 
процесу на основі історії та культури народів, які проживають в Україні, 
в англомовних країнах, країнах Сходу; інтеграцію навчальних предметів, 
що розвивають мовленнєву, комунікаційну компетенцію учнів на засадах 
культурно-мовних цінностей особистості; ідентифікацію і самоактуаліза-
цію мовної особистості комуніканта, базованих на включенні до змісту 
культурно-мовного виховання учнів знань про людину і суспільство, про 
національні, загальнолюдські, європейські цінності, полікультурні компе-
тентності, про природу, структуру і типологію людської комунікації, про 
зміст суміжних лінгвістичних галузей знань, про психологію мовного 
етикету, основи теорії мовної комунікації тощо11; 12. 

Морально-громадянські цінності – це поняття, яке відображає значу-
щість для індивіда загальнолюдської, суспільної моральності, громадян-
ськості, усвідомленого вибору морально-гуманістичних, демократичних 
ідеалів, здатності до особистої активної відповідальної громадянської 
позиції і гуманістичної взаємодії8 (с. 161). 

Розвиток морально-громадянських цінностей учнів ми розглядаємо як 
цілеспрямований процес формування та розвитку ціннісних морально-
громадянських орієнтацій людини як громадянина, етичних, громадянсь-
ких компетентностей, готовності до морального самопізнання, самовизна-
чення, самоформування, саморегуляції моральної діяльності індивіда від-
повідно до гуманістичного ідеалу, усвідомленого морального, громадян-
ського вибору у системі міжособистісних, міжкультурних суспільних 
відносин, розв’язання моральних проблем, набуття позитивного досвіду у 
сфері соціальної гуманістичної взаємодії, здатності до активної особистіс-
ної відповідальної участі в суспільно корисній діяльності у гуманітарній 
сфері, в демократичних перетвореннях, у державотворчих процесах, у роз-
витку громадянського суспільства9. 
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Визначено особистісно орієнтований підхід як головний методологіч-
ний. Розвиток культурно-мовних і морально-громадянських цінностей уч-
нів також здійснюється відповідно до змісту розробленої структурно-
функціональної схеми розвитку культурно-мовних та морально-громадян-
ських цінностей учнів та передбачає реалізацію таких компонентів: когні-
тивного, емоційно-ціннісного, праксичного та особистісно творчого. Ви-
значено сфери самоідентифікації учнів: «Я – носій гуманістичної моралі», 
«Я – активний, відповідальний громадянин України», «Я – носій культур-
но-мовних та морально-громадянських цінностей», «Я – успішний комуні-
катор». Основними напрямами розвитку культурно-мовних і морально-
громадянських цінностей учнів є: політико-правовий, мовно-комуніка-
тивний, національний культурно-мовний, іншомовний лінгвокультурний, 
морально-етичний, національно-патріотичний.  
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