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На сучасному етапі розвитку суспільства все більшої актуальності набуває 

проблема виховання загальнокультурної  особистості, що зумовлено процесами 

дегуманізації суспільних відносин, девальвації та релятивізації моральних цінностей; 

втратою виховних ідеалів, відчуженням людей один від одного.  

Сучасна школа переважно, якщо й не виключно, займається розумовим 

(інтелектуальним) розвитком учнів, який не забезпечує духовної культури. У наш час, 

коли матеріальне начало отримало жахливу силу над нашим життям, а серед молоді 

зростає число злочинів, особливо великого значення в шкільній праці набуває плекання 

загальнокультурних  цінностей [2, с.74].  

Як допомогти дитині осягти самій себе, знайти своє місце в житті, самостійно 

вирішувати моральні проблеми, усвідомити своє ставлення до споконвічних істин – 

Життя, Смерті, Богу, Любові, Природи, Мистецтва? Ці питання особливо хвилюють 

учителів сьогодні, коли затверджуються якісно інші принципи організації життя й 

діяльності людей, змінюється ієрархія норм і цінностей. 

 Становлення особистісного в людині передбачає засвоєння системи 

гуманістичних цінностей, що складають основу його загальної культури. Питання про 

формування  загальнокультурної компетентності  має велику соціальну значущість. 

Від його успішного рішення залежать перспективи гуманізації освіти, сенс якої полягає 

в тім, щоб забезпечити свідомий вибір особистістю духовних цінностей і сформувати 

на їх основі стійку, несуперечливу, індивідуальну систему гуманістичних ціннісних 

орієнтацій [4, с.21]. 

Вирішальною умовою формування духовного світу дитини є цілеспрямована 

багатоаспектна й всебічна діяльність у контексті ціннісного самоусвідомлення 

особистості [5, с.15-16]. Урок – основна організаційна форма навчально – виховної 

роботи в школі. Тому, на нашу думку, настав час змінити примітивну педагогічну 

тріаду уроку "знання-уміння-навички" на іншу послідовність: "цінності-позиції-вчення-

знання". Навчання й виховання не можуть бути відокремлені одне від одного. 



 

Формування загальнокультурної  компетентності саме в процесі навчання окремим 

дисциплінам, співвідношення навчання й виховання на уроці — фундаментальна 

педагогічна проблема. Саме тому, першочерговим для педагогів є пошук ефективних 

форм, методів і засобів  формування  загальнокультурних цінностей учнівської  молоді. 

Актуальність проблеми обумовила інтерес до неї багатьох учених. Термін 

"виховуюче навчання‖ запроваджено в педагогіку Й. Ф. Гербартом.  Я. А. Коменський 

визнавав величезну виховну роль навчання й не розділяв навчання й виховання. Ж.-Ж. 

Руссо віддавав перевагу вихованню ("природному вихованню"), підкоряючи йому 

навчання. Й. Г. Песталоцці пов'язував розумове навчання з моральним, обґрунтовуючи 

свій підхід тим, що процес пізнання починається з почуттєвих сприймань, які пере-

робляються потім свідомістю за допомогою апріорних ідей. Й. Ф. Гербарт вважав 

навчання основним засобом виховання. К. Д. Ушинський розглядав навчання як 

важливий засіб морального виховання. В.О. Сухомлинський єдність навчальних і 

виховних цілей вбачав в тім, щоб ні одна думка, ні одна істина не залишалася 

нейтральною по відношенню до духовного світу особистості, що формується, тому що 

моральна сторона духовного зростання  залежить від того, на що спрямовуються 

знання, що одержує вихованець в процесі навчання, яку роль відіграють вони в його 

житті.  В сучасних науково-педагогічних дослідженнях поняття ―освіта‖ трактується як 

процес і результат індивідуального становлення особистості, як засіб створення 

людиною власного образу, неповторної індивідуальності, духовності та творчого 

начала  (С.А. Литвиненко, В.І. Луговий, В.К. Майборода, С.І. Подмазін, М.Д. 

Ярмаченко та ін.).  

Різні сторони проблеми підготовки до нових умов життя та узгодження її 

результатів із загальнолюдськими цінностями репрезентуються в дослідженнях таких 

науковців, як І. Бех, С. Бесклубенко, С. Гуттман, І. Зязюн, О. Сухомлинська, С. 

Уланова, В. Ісаєв, В. Кремень, К. Мацуура, Р. Мейсон та ін. Теоретичні засади 

формування загальнокультурної компетентності особистості висвітлено у 

філософських, психологічних і педагогічних працях Платона, Спінози, М. Хайдеггера, 

І. Канта, Т.П. Шпенглера, М. Бердяєва, В. Соловєва, В.П.Андрущенка, Ю.К. 

Бабанського, І.Д. Беха, В.М. Бєхтерева,  С.У. Гончаренка, Г.П. Васяновича, І.А.Зязюна, 

М.Й.Красовицького, В.Г.Кременя, В.М.Кудіна, Б.Т. Ліхачова, С.О.Сисоєвої, О.В. 

Сухомлинської, М.Д. Ярмаченка та інших.  

В контексті гуманізації і гуманітарізації навчального процесу проблема 

формування ціннісних орієнтацій (зокрема, на уроках природничонаукового циклу) 



 

досліджувалася М.М. Берулавою, І.С. Дмитрієвим, Б.Т. Лихачовим, Г.М. Голіним, В.І. 

Данільчук, Л.Я. Зоріною, А.А. Касяном, Є.М. Шияновим, І.Б. Котовою, 

Н.В. Шароновою та ін. Формування духовних цінностей на уроках гуманітарного і 

природничонаукового циклів дисциплін є явищем досить дослідженим науковцями, 

апробованим на практиці і загальновизнаним. І заперечувати те, що неабияка роль у 

вихованні духовності людини належить гуманітарним навчальним предметам не має 

підстав.  Урок математики науковцями досліджувався з виховної точки зору як полігон 

для розвитку процесів мислення (Н.С. Лейтес, І.Я. Лернер, В.Ф. Паламарчук, О.М. 

Матюшкін, З.І. Слепкань, М.І. Бурда, Т.М. Хмара, М.І. Шкіль та ін.) формування 

світогляду (Г. Касдорф, Г. Поллок, Л.А. Хомич, О. П. Бєльчаков, Г. Шульц,  та ін.), але 

багато аспектів виховного потенціалу математичних дисциплін  сьогодні в багатьох 

школах майже не використовується. При великій цікавості до розвитку духовності на 

уроках гуманітарного й природничо-наукового циклу, феномен формування духовних 

цінностей на уроках математики є одним із найменш досліджуваних і апробованих 

явищ у сучасній психолого-педагогічній науці. Недостатня кількість теоретичних та 

прикладних аспектів проблеми зумовила вибір теми даного дослідження. 

Мета статті у висвітлення шляхів і методів формування загальнокультурної 

компетентності у старшокласників на уроках математики.  

Загальнокультурні  компетентності  стають об'єктом потреби людини тоді, коли 

навчання організовується як процес їх інтеріоризації [4, с.22]. Як відомо, сам зміст 

освітньої, навчальної інформації ще не визначає остаточно характер її засвоєння, хоч і 

впливає на нього. Свідомістю учня люба інформація засвоюється, тільки 

переломлюючись через діяльність. Морально-ціннісна парадигма формування дитячого 

мислення має неодмінно відштовхуватись від діяльнісного підходу, відповідно до якого 

в структурі особистості закріплюються ті новоутворення, у які вона вкладає власні 

почуття, свою працю, свої досягнення [5, с.15]. Урок математики може поєднувати в 

собі всі основні види діяльності, що спрямовані на пізнання й творче перетворення 

навколишнього світу: спілкування, гру, навчання, працю. Загальнокультурна 

компетентность має мотиваційно-вольову природу, тому що вона зв'язана з вольовими 

рисами особистості (цілеспрямованістю, самостійністю, рішучістю), а також з усіма 

утвореннями особистості, які є проявами її внутрішньої активності (ціннісними 

орієнтирами, спрямованістю) [6, с.7]. У зв'язку із цим діяльність на уроці може 

розглядатись як соціально-організований процес інтеріоризації загальнолюдських 

цінностей.  



 

Основна ідея цілеспрямованого формування загальнокультурної 

компетентності на уроках математики в старших класах – органічно поєднати 

досягнення прогресивної педагогічної, психологічної, філософської думки із 

практикою, з нетрадиційними методичними знахідками, привести в дію весь потенціал 

соціально-педагогічних, людських можливостей і ресурсів, щоб переорієнтувати 

навчально-виховний процес, посилити його демократизацію, гуманізацію й ціннісну 

спрямованість, підвищити роль особистісного фактора, вийти на принципово нові 

рубежі. 

Аналіз літературних джерел, узагальнення досвіду роботи вчителів-новаторів і 

експериментальне викладання математики дозволяють нам запропонувати наступні 

методичні моделі формування загальнокультурної компетентності  при навчанні 

математиці в старших класах: 

1. Аналіз ціннісних характеристик учня - виявлення тих цінностей, що властиві 

вихованцеві на даний момент його розвитку: цінність наукового пізнання, ієрархія 

ціннісних характеристик навчального знання й діяльності, рівень ціннісної свідомості 

(аналіз ціннісного стану особистості учня дозволяє відробити й спланувати 

диференційований підхід при ціннісному впливі на учнів: розміщенню ціннісних 

акцентів у змісті культурологічного, історико-наукового, соціокультурного, 

методологічного, світоглядного й властиво математичного матеріалу на уроках; 

регулюванні характеру психологічного впливу на учня за допомогою співвідношень 

впливу на емоції й розум; виборі методичних засобів у діяльності вчителя по 

прилученню до  духовних цінностей). 

2. Соціокультурний напрямок у викладанні математики - розкриття в 

повсякденному викладанні світу математики як сукупності досягнень, що зробили 

вплив не тільки на розвиток наукового прогресу, але в принципі на всі, часом досить 

вилучені від науки сторони сучасної цивілізації; пов'язування кожного фундаментально 

значущого для науки й світогляду учнів факту  з тими особистісними й суспільними 

змінами, які випробувала культура з появою й осмисленням цього факту (це дозволяє 

переконливо демонструвати математику й математичні знання як світ цінностей 

людської культури, причому, цінностей особистісне значущих). 

3. Історизм як засіб розкриття духовної цінності навчальних знань з 

математики - залучення історичних відомостей при розгляді на уроках математичних 

понять, подань, теоретичних і експериментальних фактів у духовному контексті; 

дослідження того, як людина в різні епохи  пізнавала світ математики, якими 



 

ціннісними  орієнтаціями вона при цьому керувалася, за якими законами і якими 

засобами вирішувала свої дослідницькі програми, і в якому ступені її світогляд і стиль 

мислення впливали на характер  творчої діяльності. 

4. Психологічна основа формування загальнокультурної компетентності – 

цілеспрямоване створення вчителем ситуацій появи емоційного переживання в учня 

(шляхом систематичної пропаганди й роз'яснення культурних цінностей математики як 

науки, а отже й особистісної значимості  математичної освіти для самого учня) при 

здобуванні ним певного особистісного змісту (при розвязуванні задачі, доказі теореми 

та ін.), що відбиває його ціннісне відношення до даного явища й дій по його 

осмисленню й розумінню.  

5. Перетворення змісту навчального курсу математики через застосування 

соціокультурного й науково-історичного підходів у розгляді фундаментальних 

математичних  теорій, понять, ідей і законів. 

6. Звертання до мінімальної навчальної інформації, необхідної й достатньої як 

для рішення навчальних завдань, так і для прилучення учнів до духовних цінностей - 

виявлення в межах програми того мінімуму навчальної інформації, що, не втративши 

своєї науковості, дозволяє формувати в учня із середніми здібностями ціннісно-

світоглядні уявлення  про картину світу й забезпечувати його мінімумом практичних 

знань і навичок загальнолюдського характеру; пошуки такого впорядкування цього 

мінімуму. 

7.  Діалогічна форма прилучення учнів до загальнокультурних цінностей, що 

навчає учня емоційно й творчо осмислювати різні сторони світу й своє відношення до 

нього – діалог культур минулого й сьогодення (зіставлення різних програмних питань у 

часі точок зору на обговорювані наукові й світоглядні проблеми, що формувалися в 

різні історичні епохи); діалог із самим собою (пошук у своєму внутрішньому світі 

місця новому, приміряючи це нове до колишніх емоційних переживань, світоглядним 

поданням і складу мислення; інтенсивний процес зіставлення й зіткнення нових 

вражень із уже устояними, своєрідна деформація тих і інших і "притирання" друг до 

друга, що приводять до вироблення нового відношення, позиції, погляду на зовнішній 

мир); діалог учителя й учня. 

Такі методичні моделі дозволяють формувати в учнів духовні цінності в процесі 

навчання математиці. Наповнюючись конкретним змістом, методичними способами й 

прийомами, ці моделі в повсякденному викладанні здобувають свою дієвість і 

ефективність у рішенні завдань ціннісного підходу в навчанні учнів. 



 

Реалізація запропонованих моделей формування загальнокультурної 

компетентності при навчанні математиці як процесу інтеріоризації духовних цінностей 

на уроках  повинна ґрунтуватися на певних принципах навчання та виховання [3, 

с.340]: виховного характеру навчання; свідомості й активності учнів; уважного 

вивчення інтересів, здібностей, нахилів кожного учня; виховання особистості в 

діяльності та спілкуванні; стимулювання внутрішньої активності особистості; гуманізм 

у поєднанні з високою вимогливістю; оптимістичного прогнозування; опора на 

позитивні якості учнів; урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 

виховання в колективі. 

Таким чином, на основі вищевикладеного, ми можемо виділити найбільш важливі 

фактори формування загальнокультурної компетентності  на уроках математики: 

1. Підвищення кваліфікації вчителів, озброєння їх сучасними прогресивними 

ідеями, інноваційними технологіями, включно з новими виховними технологіями, 

найновішими методами й підходами, які дають змогу оптимально гуманізувати 

навчально-виховний процес. 

2. Модернізація науково-методичної бази навчально-виховного процесу на 

основі останніх досягнень сучасної психологічної науки, етики. 

3. Докорінна перебудова змісту та структури навчального матеріалу й процесу 

його вивчення, посилення інтеграції знань і вмінь, яка йшла б у єдності з гуманізацією 

й гуманітаризацією (підготовка змісту шкільного курсу математики з метою рішення 

проблеми ціннісного підходу в навчанні містить у собі три основних моменти: наукове, 

філософське й методологічне обґрунтування навчального матеріалу з метою розкриття 

його самоцінності для учня; розкриття ціннісних аспектів математики як науки в ході 

взаємодії з іншими областями людської діяльності; аналіз цінностей самого людського 

буття й проблеми самореалізації людської особистості на прикладах творчості 

видатних вчених-математиків). 

4. Розширення й поглиблення границь педагогіки співробітництва, посилення 

особистісного чинника у виховуючому навчанні, стимулювання ініціативи творчого 

пошуку, пізнавальної активності й самостійності учнів. 

5. Повноцінне й продуктивне використання комплексного, концептуального, 

системного й діяльнісного підходів у навчально-виховному процесі, побудованому на 

інтегративній основі. 



 

Для оцінки дієвості запропонованих моделей сутнісним моментом є визначення 

показників духовного наповнення уроку математики й критеріїв сформованості 

духовних цінностей старшокласників, переважно якісних. 

На основі всього вищевикладеного й із досвіду роботи ми визначаємо такі 

показники духовно-зорієнтованого уроку: 

 зближення пізнавального й життєвого завдання шляхом духовного 

наповнення; 

  введення людиноутворюючого  моменту при викладі матеріалу;  

 визначення точної міри місткості свідомості вихованця;  

 методичне забезпечення різних рішень одного завдання (проблемної 

ситуації); 

  пропозиція вихованцям завдання, технічно цілком розв'язуваного, але 

морально неприпустимого, що потребує чуйності співробітництва й гармонії відносин і 

людяності рішення; 

 проведення діалогу в рішенні того або іншого завдання (діалогу не як якоїсь 

прикрої аномалії на уроці, а як норми культурного розгортання розумового процесу); 

  запрошення до діалогу на уроці великих мислителів минулих культурно-

історичних епох, які крім математики, мали дуже широке коло наукових інтересів; 

 проведення своєрідного діалогу навчальних дисциплін у вигляді 

взаємопроникнення певних тем і ідей; 

 формування  гармонічних відносин між вихованцями, готовності вчитися в 

іншого; 

  орієнтація вихованців на засвоєння світоглядної шкали цінностей.  

Таким чином, ми прийшли до таких висновків: облік умов, наукових і прикладних 

основ формування загальнокультурної компетентності старшокласників на уроках 

математики, а також прийняття конкретних моделей реалізації даної нестандартної 

задачі, дозволяє виділити основні шляхи присвоєння загальних культурних цінностей 

учнями під керівництвом учителя в різних організаційних формах, методах, прийомах і 

засобах навчальної діяльності з обліком психологічних і педагогічних аспектів 

розвитку особистості, її індивідуальних особливостей; спеціально організована, 

ціннісно-зорієнтована спільна діяльність учителя й учнів на уроках математики сприяє 

формуванню у школярів правильного відношення до оточуючого середовища: до 

людини, суспільства, праці, науки, мистецтва, самого себе;  привчає бачити за своїми 

діями і вчинками відношення до суспільства, людей, розвиває у них здатність 



 

усвідомлювати життєві явища, усвідомлювати соціальну і духовну спрямованість свого 

життя.  

 Ретельного подальшого дослідження вимагають, на наш погляд, питання 

розробки діагностики рівнів розвитку загальнокультурної  компетентності для різних 

вікових груп вихованців; в упровадженні гнучких технологій  навчання з метою 

формування духовних цінностей старшокласників в процесі пізнання математики. 
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