
Постановка проблеми 
Освітній процес на початку ХХ століття в Україні позначився значним 

реформуванням. Школа XXI століття обумовлює необхідність докорінного 

переосмислення освітніх завдань, актуалізації змісту навчання, технологій становлення 

індивідуальності учня як компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє 

творчо вирішувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. 

Формування системи цінностей особистості школярів є важливим чинником їх 

всебічного гармонійного розвитку. У зв'язку з цим провідне значення у формуванні 

цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система ціннісних 

орієнтацій. Сьогодні важливим і актуальним є осмислення процесу формування учнів 

через інноваційну виховну діяльність, яка перетворює суспільні цінності в їх внутрішнє 

надбання, особистісне ставлення до них, а також до людей, природи, праці, мистецтва, і 

головне, ставленнядосебе самого. 

 

Аналіз останніх досліджень. У сучасній науково-педагогічній літературі 

представлено значний блок праць з теорії та практики розв’язання даної проблеми 

(І. Бех, П. Бойчук, О. Вишневський, В. Кузь, А. Нісімчук, Н. Онищенко, О. Панасюк та 

інші).  

Працюючи над цією темою, я постійно здійснюю моніторинг рівня 

сформованості в моїх учнів ключових компетентностей. Для цього були використані 

такі групи методів: теоретичні, прогностичні, емпіричні.Вжедругийрік я працюю з 

класнимколективом, 

використовуючисучасніінноваційнітехнологіїсаморозвиткуособистості, 

інтегрованогонавчання.  

Я дійшла висновку, що використання цих технологій допомагає становленню 

системи цінностей особистості школяра, формуючи в нього національну 

самосвідомість, розвиваєдуховність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, 

фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.             

 

Мета та завдання роботи.Вивчення застосування інноваційних технологій в 

виховній діяльності школи, що сприяє формуванню в учнів системи цінностей 

особистості та теоретично обґрунтувати сутність цінностей учнів і умови їх 

формування. 

Для досягнення поставленої мети досліджувались наступні питання: 

 уточнити сутність поняття «цінності»; 

 вивчення сучасного стану проблеми формування системи цінностей 

особистості; 

 обґрунтування сутності та методики використання інноваційних 

технологій у процесі формування системи цінностей особистості; 

 створення та методичне обґрунтування моделі формування  системи 

цінностей особистості; 

 експериментально перевірити дієвість використання інноваційних 

технологій в виховній діяльності для формування  системи цінностей особистості. 

Основним завданням вчителя є створення умов для формування творчої 

компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві. Тому 

актуальним є перехід до особистісно-орієнтованого навчання та виховання, 

впровадження нових ефективних педагогічнихтехнологій, інтерактивних методів 

навчання. 

Для реалізації мети, розв’язання поставлених завдань було використано 

комплекс методів, а саме: 



 теоретичні методи: аналіз наукових джерел з проблем формування 

системи цінностей особистості через виховну діяльність, узагальнення та 

систематизація даних; 

 прогностичні методи: аналіз педагогічних ситуацій, визначення рівня 

самооцінки формування системи цінностей на різних етапах навчання; 

 емпіричні методи: спостереження, моделювання проблемних ситуацій, 

бесіда, опитування. 

 

Виклад основного матеріалу роботи.  

Особистість людини формується і розвивається під впливом численних 

факторів, об'єктивних і суб'єктивних, природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх, 

незалежних і залежних від волі і свідомості людей, діючих стихійно або згідно з 

визначеними цілями. При цьому сама людина не пасивна істота, вона виступає як 

суб'єкт свого власного формування і розвитку. 

Виховання - категорія вічна. З тих пір як людина усвідомила себе особистістю, 

існує і необхідність розвитку і формування його особистості. Виховання необхідно 

тому, що є одним з найважливіших засобів забезпечення існування і наступності 

суспільства. 

Виховний процес в значній мірі носить цілеспрямований характер. Він 

передбачає певний напрям виховних зусиль, усвідомлення їх кінцевих цілей, а також 

включає в себе змістовну сторону і засоби досягнення цих цілей. 

Термін «цінності» запропонований ще Аристотелем. В сучасний обіг був 

введений в 60-х роках ХІХ ст. німецькими неокантіанцями Г. Ріккертом та В. 

Віндельбадом. Сам термін вивчає наука «аксіологія», або теорія цінностей (грец. axia – 

цінність, logos – вчення).  

  У кожної людини, починаючи з дитинства утворюються особисті ціннісні 

орієнтації, тобто ціннісні уявлення, за допомогою яких він орієнтується в світі 

цінностей і визначає, які з цінностей є для нього більш значущими, а які менш. Свідомо 

чи несвідомо люди прагнуть організувати свої ціннісні орієнтації, привести їх у більш-

менш логічно впорядковану ієрархічну систему. Ця система зазвичай складається "сама 

собою" - люди вибудовують її, не замислюючись над тим, як це робиться. Більш того, 

коли вона в будь-якому вигляді сформувалася, свідомо перебудувати її дуже важко, і 

особистість не завжди в змозі це здійснити. 

У визначенні мети виховання чільну роль набуває вибір системи цінностей. 

Розрізняють цінності:  

 трансцендентні (абсолютні - в рамках релігій);  

 соціоцентричні (загальнолюдські);  

 групові (расові, національні, професійні);  

 антропоцентричні (індивідуальні). 



 
Система ціннісних орієнтацій особистості утворюється на основі панівних в 

культурі ціннісних уявлень. Кожен індивід в силу його вроджених і набутих 

особливостей і під впливом особистих життєвих обставин впорядковує їх по-своєму, 

але соціологічні дослідження показують, що в соціальних груп, що живуть в подібних 

соціокультурних умовах, формуються ієрархічно впорядковані структури ціннісних 

орієнтацій, які мають типовий для даної групи характер. Ось як, наприклад, виглядає 

ієрархія ціннісних орієнтацій учнів (за матеріалами опитування): 

 досягнення; 

 пригода; 

 хоробрість; 

 креативність; 

 залежність; 

 цілеспрямованість; 

 дружба; 

 здоров'я; 

 чесність; 

 незалежність; 

 вірність своїм принципам; 

 розум; 

 справедливість; 

 доброта; 

 навчання; 

 любов, кохання; 

 досконалість; 

 безпека; 

 простота; 

 щирість; 

 спонтанність; 

 успіх; 

 розуміння; 

 матеріальне благополуччя; 

 успішна кар'єра; 

 процвітання і безпека країни; 

 народження і виховання дітей (у майбутньому). 

Проблема формування системи цінностей особистості школяра через 

інноваційну виховну діяльність нині знаходиться на стадії осмислення й розвитку, що 



зумовлена радикальними змінами в освіті, основою яких є формування ключових 

компетентностей: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.  

 2. Спілкування іноземними мовами.  

3. Математична грамотність.  

 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.  

 5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

 6. Уміння навчатися впродовж життя.  

7. Соціальні і громадянські компетентності.  

8. Підприємливість.  

 9. Загальнокультурна грамотність. 

 10. Екологічна грамотність і здорове життя.  

Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об'єктивною 

закономірністю, що обумовлено: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у 

всіх сферах людського буття; оновленням змісту сучасної освіти, центром якої став 

загальнолюдський цілісний аспект.  

Сучасний процес виховання ґрунтується на певних принципах: 

 цілеспрямованість виховання; 

 обов'язковий зв'язок виховання з життям; 

 єдність свідомості і поведінки у вихованні; 

 комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичному 

взаємозалежності педагогічних явищ і процесів; 

 виховання у праці; 

 виховання особистості в колективі; 

 поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до 

нього; 

 індивідуальний підхід до учнів у вихованні; 

 принцип системності, послідовності і наступності у вихованні; 

 єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. 

І дотримуючись всіх вищеперерахованих принципів, на основі інноваційної 

виховної діяльності, у учнів формується система цінностей особистості. 

Навчально-виховний процес в школі спрямований на постійне перетворення 

розумової діяльності учнів, впровадження автоматичної і телекомунікаційної систем з 

метою мобільного пошуку, обробки і передачі інформації на відстані. Всього цього 

дозволяють досягти інноваційні освітні технології. 

Так, використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках дає 

можливість педагогу урізноманітнити дидактичний матеріал, дозволяє домагатися 

стовідсоткової уваги всього класу, незалежно від успішності учня. Наприклад, виведені 

учителем на екран завдання сприяють абстрагуванню у дитини будь-яких предметів, 

які навряд чи можна було б пояснити за підручником. Учні випускних класів мають 

базову підготовку для її подальшої реалізації у трудовій діяльності. 

Інноваційні процеси в освіті мають свої плюси: 

По-перше, пробуджують мотивацію в учнів до пізнавальної діяльності, особливо 

з проектування. 

По-друге, наголошується, що використання такого навчання створює більш 

комфортний психологічний клімат для учня, зокрема знімає напругу при спілкуванні з 

учителем. 

По-третє, для дитини відкрито творчий простір, завдяки якому збільшується 

число якісних і цікавих робіт. 

По-четверте, інформатизація стимулює не тільки учнів, а й залучає педагогів 

більшою мірою через підвищення продуктивності його праці і культури. 



На плечі вчителя, а особливо класного керівника, покладено велику кількість 

навчально-виховної роботи. Інноваційна діяльність вчителя дозволяє вести виховний 

процес більш якісно і різнобічно. 

Неоціненну допомогу надають технології при роботі з документацією, 

підготовці уроків-презентацій, позакласних занять, при організації батьківських зборів 

та співробітництво з сім'єю, класних годин. Інноваційні технології навчання в школі 

дозволяють зробити уроки цікавішими для учнів завдяки різноманітності їх форм. 

Також вони допомагають підготуватися вчителю до виступів на шкільно-методичних 

об'єднаннях або педагогічних радах. 

На своїх уроках я впроваджую різноманітні інноваційні виховні технології, а 

саме технологію інтегрованого навчання, саморозвитку особистості. Завдяки 

колективним творчим справам в учнів розкриваються їхні творчі можливості, вони 

отримують задоволення від пізнавальних інтересів, навчаються мислити, діяти, 

формується система цінностей особистості. 

Методика інтегрованого уроку. Процес підготовки і проведення інтегрованого 

уроку має свою специфіку. Він складається з декількох етапів. 

Перший етап роботи підготовчий. Він включає в себе наступні 

елементи:планування, організацію творчої групи,конструювання змісту 

уроку,репетиції. 

Другий етап підготовки і проведення уроку - виконавчий. У сучасній дидактиці 

цей етап уроку називається фазою виклику. Мета цього етапу - викликати інтерес учнів 

до теми уроку, до його змісту. Способи виклику інтересу учнів можуть бути різні, 

наприклад, опис проблемної ситуації або цікавого випадку. 

У заключній частині уроку необхідно: узагальнити все сказане на уроці, підвести 

підсумок міркуванням учнями, сформулювати чіткі висновки. Як і початок уроку, 

кінцівка повинна справити на учнів сильний емоційний вплив. 

Третій етап - рефлексивний. На цьому етапі проводиться аналіз уроку. 

Необхідно врахувати всі його переваги і недоліки. 

Сам урок може бути проведений в багатьох формах: урок - подорож, урок - 

екскурсія, урок мультимедіа, проблемний урок, урок – дослідження, урок – лекція. 

У центрі технології саморозвитку М. Монтессорі знаходиться поняття про 

дитину, як про унікальний індивідуум, про навколишнє середовище і про педагога, як 

наставника і помічника. 

Кожна дитина народжується з глибоким внутрішнім потенціалом, розкриття 

якого залежить повністю від тих умов, в яких він перебуває. Вони формують 

навколишнє середовище - друге важливе поняття в педагогіці М. Монтессорі. 

Розвиваюче довкілля - важливий елемент технології самовиховання. Вона 

організовується на основі головних принципів розвитку дитини. До приміщення є ряд 

важливих вимог, дотримання яких гарантує її ефективність і функціональність: 

 естетична цінність, зручність і комфорт; 

 чистота і порядок, повне дотримання принципу обмеженості (дидактичні 

матеріали є в одному екземплярі); 

 зонування території за видами діяльності; 

 наявність в середовищі різновікової групи; 

 наявність кваліфікованого і ознайомленого з методикою педагога. 

Учитель - це посередник між дитиною і можливостями освітнього середовища. 

Він не повинен нав'язувати своє бачення, думки та ідеї, а підштовхувати дитину до 

власних рішень і творчого пошуку. Педагог, спостерігаючи за роботою і діями дітей, 

ідентифікує їх інтереси і нахили. З огляду на їх, він вибудовує таку систему 

спілкування з дитиною, при якій максимально розкривається самостійний потенціал 

учня. 



Роботу в навколишньому середовищі вчитель повинен організовувати таким 

чином, щоб у дитини в результаті виникало почуття про свою самостійність. Він 

повинен відчувати свою відповідальність за свої результати, відчувати, що все, чого він 

досягає - це результат виключно його старань і зусиль. 

Перший рівень результатів - придбання школярем соціальних знань (про 

громадські норми, про устрій суспільства, про соціально схвалювані і не схвалювані 

форми поведінки в суспільстві і т.п.), розуміння соціальної реальності і повсякденному 

житті. 

Другий рівень результатів - формування позитивних відносин школяра до 

базових цінностей суспільства (людина, сім'я, Батьківщина, природа, світ, знання, 

праця, культура), ціннісного ставлення до соціальної реальності в цілому. 

Третій рівень результатів - отримання школярем досвіду самостійного 

соціальної дії. «Дій для людей і на людей» спектра занять, спрямованих на розвиток 

школяра. 

У своїй роботі я спиралась на такі основні ідеї про саморозвиток дітей: 

 учитель - НЕ наставник, а помічник. Найактивніший учасник процесу 

розвитку - це дитина; 

 кращий учитель для дитини - це він сам; 

 спілкування між дітьми - основа виховання. Спілкуючись, вони вчать один 

одного; 

 потрібно зацікавити дитину, а вчитися він буде самостійно; 

 основа саморозвитку - свобода у виборі, діях, думках; 

 на крики, заборони і вказівки - табу. Учитель - не лідер. 

Не дивлячись на незвичне для класичного вчителя кількість обмежень, його в 

роль у виховному процесі значна. Він повинен бути спостережливим, чуйним, 

терплячим і розуміючим, вірити в кожну дитину і вміти в кожному з них побачити 

приховані можливості. 

Мета і визначає кінцевий результат, яким є зрілий рівень самовдосконалення, що 

характеризується: 

 одухотвореністю, зв'язком мотивів роботи над собою з духовним 

ядром особистості; 

 володінням сукупністю умінь самовдосконалення; 

 високим рівнем самостійності особистості, готовністю включитися в 

будь-яку діяльність; 

 творчим характером діяльності людини; 

 усвідомленим поведінкою, спрямованим на поліпшення себе, своєї 

особистості; 

 результативністю, ефективністю само формування особистості. 

 

Висновки. 

Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони 

подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків та ін. Цінності 

особистого життя мають значення насамперед для самої людини, визначають риси його 

характеру, поведінку, стиль приватного життя та ін. Формування національної 

свідомості та самосвідомості передбачає: виховання любові до рідної землі, до свого 

народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, 

території, культури),відчуття своєї причетності до розвитку національної державності, 

патріотизм, сприяє утвердженню національної гідності, залучення учнів до практичних 

справ розбудови державності, формування почуття гідності і гордості за свою 

Батьківщину. 

Отже, лише вдала інтеграція сучасних виховних технологій дозволить розвивати 

творчі здібності, а також ціннісні орієнтації школярів як важливого фактора їх 



гармонійного всебічного розвитку. 

Таким чином, ці технології, реалізуючи ідею психолого-педагогічного 

супроводу, відображають можливості використання реальної педагогічної практики для 

вирішення завдання самопізнання и саморозвитку особистості. Ці технології дають 

певне уявлення и вселяють впевненість в тому, що опора на саморозвиток - це реальне 

завдання іякщо її поставити, то можна здійснити в ситуаціях функціонування будь-

якогонавчального закладу, школи, других освітніх установ. 

Принципове значення набуває положення про переорієнтацію завдань 

формування, виховання, розвитку на забезпечення умов самоформування, 

самовиховання, саморозвитку. 
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ДОДАТОК 1. 

Питання для виявлення систем цінностей особистості: 

 

1.  Що для вас важливо в житті? 

2. Якби у вас була можливість вибрати будь-яку професію, не турбуючись про гроші 

або інших практичні обмеження, що б ви робили? 

3. Коли ви читаєте новини, вид історій або поведінки надихає вас? 

4. Вид історій або поведінки злить вас? 

5. Що ви хочете змінити в світі або в собі? 

6. Чим ви найбільше пишаєтеся? 

7. Коли ви відчували себе щасливим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2.  

Вправа «Як проявляти толерантність» 

Проаналізуйте ситуації, оберіть  свій варіант відповіді і пояснять його. 

Ситуація 1. 

Ігор має не типову для хлопця зачіску – довге волосся. Як поводитись тим, кому 

цей стиль не подобається? 

Ситуація 2. 

Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього? 

Ситуація 3. 

Ілля постійно виявляє неповагу до інших. Як бути? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 3. 

Колективна творча справа (КТС) до Дня Закоханих 

 
 

Кожен отримав свою частинку пазлу, оформив за власним вподобанням, і в результаті 

отримали вже готову роботу – привітання до свята. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 4 

Колективна творча справа (КТС) до 8 Березня 

 

 
 

 

 

 

 



ДОДАТОК 5. 

Екскурсія на ДніпроГЕС. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



ДОДАТОК 6. 

Екскурсія на Завод фарфору 

 
 

 



ДОДАТОК 7. 

«МАРШРУТ БЕЗПЕКИ» 

Інтерактивний профілактичний освітній інструмент з питань репродуктивного 

здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ.  

11-А клас 

 
 

 



 

 
 

 


