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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 
Анотація. У статті розкрито окремі питання формування цінніс-

них орієнтацій обдарованих учнів підліткового віку в процесі навчання сус-
пільствознавчих дисциплін. На основі аналізу наукової літератури уточ-
нено суть понять «обдаровані учні» та «ціннісні орієнтації». Визначе-
но особливості та сприятливі умови формування ціннісних орієнтацій в 
учнів указаної категорії у процесі вивчення ними суспільствознавчих дис-
циплін. Виокремлено деякі методи та форми роботи, які доцільно вико-
ристовувати вчителям для виконання цього завдання. 

 
Ключові слова: ціннісна орієнтація, обдарований учень, підліток, 

навчання, суспільствознавчі дисципліни.  
 
Постановка проблеми. В останні роки відбуваються фундаменталь-

ні зміни в економічній, суспільно-політичній та культурно-аксіологічній 
царинах життєдіяльності українського суспільства, що активізує процес 
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оновлення основних суспільних ціннісних пріоритетів. Унаслідок цього 
значно зростає актуальність проблеми формування ціннісних орієнтацій 
у підростаючого покоління.  

Дуже гостро окреслена проблема постає перед учителями, які пра-
цюють з учнями підліткового віку, адже саме в цьому віці на тлі «кризи 
перехідного періоду» відбувається активний розвиток самосвідомості осо-
бистості, формуються її особистісні ідеали, потреби й переконання, за-
безпечується опановування нових соціальних функцій. При цьому шкільні 
педагоги мають особливу увагу приділяти формуванню ціннісних орієн-
тацій в обдарованих підлітків, які при правильному вихованні в майбут-
ньому можуть значною мірою збагатити інтелектуальний потенціал країни.  

Під час проведення наукового пошуку також зʼясовано, що знач-
ний педагогічний потенціал для розвʼязання цього завдання мають сус-
пільствознавчі предмети. Тому порушена в статі проблема є актуальною 
для педагогічної теорії та практики. 

Аналіз останніх досліджень. Як установлено в дослідженні, ок-
ремі аспекти зазначеної проблеми висвітлено в працях багатьох науков-
ців. Так, теоретико-методологічні засади впровадження аксіологічного 
підходу в шкільну освіту визначено в наукових доробках І. Беха, Т. Бут-
ківської, О. Вишневського, В. Кременя, М. Никандрова, В. Огневʼюка, 
О. Савченко, О. Сухомлинської та ін. Необхідність ціннісного збагачення 
змісту навчальних дисциплін у школі обґрунтовано в наукових працях 
С. Гончаренка, Ю. Мальованого, К. Флетчер, К. Спайрс Ноймайстер (Flet-
cher, Speirs Neumeister (2012)) та ін. Специфіку формування особистіс-
них цінностей учнів у підлітковому віці розкрито в дослідженнях О. Праш-
ко, Г. Мілохіної, С. Райс, Й. Рензуллі (Reis & Renzulli, 2004) та ін.  

Методики викладання суспільствознавчих дисциплін у школі пред-
ставлено в публікаціях Л. Жукової, І. Мітюкової, Г. Чернової та ін. Зміст 
шкільної суспільствознавчої освіти та її очікувані результати схаракте-
ризовано в наукових доробках В. Арешонкова, Р. Мохнюка, О. Поме-
тун, І. Смагіна та ін. Сучасні вимоги до методичної підготовки майбут-
нього вчителя суспільствознавчих дисциплін проаналізовано у працях 
І. Єрмакової, А. Старєвої, О. Михайличенка, Г. Фреймана та ін. 

Відзначаючи високу наукову цінність та глибину проведених нау-
кових розвідок, необхідно зазначити, що проблема формування цінніс-
них орієнтацій обдарованих підлітків у процесі вивчення ними суспільство-
знавчих навчальних предметів не була предметом окремого педагогічно-
го дослідження. Однак ця проблема в сучасних умовах розвитку україн-
ського суспільства набуває особливої актуальності. 

Зважаючи на злободенність цієї проблеми й недостатній рівень її 
наукової розробленості, метою пропонованої статті є визначення теоре-
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тичних засад формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів підліт-
кового віку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін. 

Як визначено в дослідженні, наявність у людині певного виду об-
дарованості передбачає комплексне поєднання у цьому утворенні відпо-
відних задатків, здібностей та схильностей, що дає особистості змогу 
успішно здійснювати певного виду діяльність і досягати в ній високих 
результатів. Обдарованість є динамічним особистісним утворенням, при-
чому її розвиток відбувається насамперед під дією цілеспрямованого пе-
дагогічного впливу.  

У науковій літературі констатується, що обдаровані школярі зазви-
чай характеризуються оригінальністю та гнучкістю мислення, високим 
рівнем розумових здібностей, схильністю до розвʼязання складних зав-
дань дивергентного типу, чітко вираженим прагненням до прискореної 
соціалізації, повноцінної самореалізації у різних сферах життєдіяльності. 
Ці учні часто відрізняються від більшості своїх однолітків специфічним 
сприйняттям навколишнього світу, швидкістю розумових реакцій, гар-
ною памʼяттю, високою самооцінкою. Водночас вони можуть проявляти 
категоричність суджень, нетерплячість і навіть свавілля, що може спро-
вокувати погіршення їхніх стосунків з однокласниками й учителями.  

Під час проведення дослідження також установлено, що особливо 
важливим етапом у розвитку обдарованості учня є отроцтво, адже саме 
в період так званої кризи підліткового віку вона піддається суттєвій пе-
ребудові, а при наявності дії сильних негативних зовнішніх факторів 
може навіть повністю згаснути. Крім того, саме в підлітковому віці від-
бувається формування основних властивостей та якостей людини. Оче-
видно, що залежно від умов середовища, в якому відбувається її роз-
виток, можуть формуватися відповідні особистісні характеристики, які 
сприятимуть чи, навпаки, перешкоджатимуть становленню обдарованості 
школяра та взагалі його особистісному становленню (Гормин, 2004; Фос-
тик, 2005; Шевчишена, 2016; Passow, 1984). Тому важливо забезпечити 
грамотну педагогічну підтримку обдарованих учнів саме на етапі їх нав-
чання в основній школі. При цьому особлива увага педагогів має нада-
ватися формуванню у них ціннісних орієнтацій.  

У науковій літературі під ціннісними орієнтаціями розуміються 
системно повʼязані ціннісні уявлення особистості, що реально детермі-
нують її вчинки та дії. Ці орієнтації виникають та виявляються у прак-
тичній поведінці людини, визначаючи якісну своєрідність її життєдіяль-
ності та способу життя. Слід також відзначити, що ціннісні орієнтації за-
безпечують цілісність свідомості, емоційно-чуттєвої сфери й поведінки 
особистості та слугують основою для формування у неї відповідної сві-
тоглядної позиції, певного субʼєктивного ставлення до обʼєктів навко-
лишньої дійсності як засобів задоволення потреб (Ткачова, 2006, c. 46–47).  
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За висновками науковців (О. Михайличенко, Т. Новолодська, О. По-
метун, В. Садовников та ін.), особливу увагу питанню формування цін-
нісних орієнтацій учнів вчителі мають приділяти під час викладання сус-
пільнознавчих предметів, які за своїм призначенням повʼязані з основними 
культурними й історичними надбаннями людства, суспільними нормами 
та установками (Михайличенко, 2011; Новолодская & Садовников, 2008; 
Пометун, 2005). Т. Новолодська й Т. Садовников також уточнюють, що 
для забезпечення успішного опанування учнями основних культурних цін-
ностей та ідеалів у процесі навчання цих предметів учителям важливо 
дотримуватись таких вимог: 

 необхідно спонукати кожного школяра до прояву позиції субʼєкта 
в освітньому процесі, активізувати процес його самовивчення як уні-
кальної особистості й як члена суспільства; 

 у процесі залучення особистості до опанування знань про суспіль-
ство треба значну увагу приділяти розкриттю в історії людства ролі куль-
тури, процес розвитку якої в ідеалі передбачає творення все більш дос-
коналих і складних форм сутностей та сенсів, а тому культура, з одного 
боку, є суспільним явищем, а з іншого – особистісним; 

 важливо цілеспрямовано забезпечувати оволодіння учнями соці-
ально значущими цінностями, нормами та ідеалами, які стануть надійни-
ми критеріями в процесі опановування ними культури, а також ціле-
спрямовано розвивати в кожної особистості ціннісно-орієнтаційний та 
художньо-образний стилі мислення як основні способи пізнання явищ 
культури й життєдіяльності суспільства загалом; 

 основною метою вивчення гуманітарних дисциплін, до яких на-
лежать і суспільствознавчі дисципліни, є пізнання різних феноменів сві-
тової й національної культури, при цьому основна увага приділяється роз-
криттю не загальних, а їхніх особливих характеристик, котрі мають пер-
шочергове значення для зʼясування специфіки певної моделі культури 
та її місця у смисловому полі полікультурних феноменів; 

 головною операцією вивчення гуманітарних обʼєктів є розкриття 
їх культурно-історичного сенсу засобами діалогу, емпатії та герменевти-
ки (тобто тлумачення, інтерпретації), до того ж в означеному процесі пояс-
нення має важливу роль, однак його не можна сприймати як універса-
льний спосіб пізнання у цій галузі; 

 соціально-культурні феномени є предметом наукового пізнання, 
проте вони тісно повʼязані зі щоденним життя субʼєктів освітнього про-
цесу, а тому мають бути зрозумілими для них (Новолодская & Садов-
ников, 2008, c. 67). 

Р. Мохнюк теж підкреслює, що суспільствознавчі дисципліни ма-
ють значні світоглядні й виховні можливості, зокрема вони сприяють 
визначенню соціальних, життєвих та громадянських орієнтирів особис-
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тості. Тому автор зазначає, що під час викладання цих дисциплін треба 
ознайомлювати молодь з історичним минулим українського народу й 
людства, процесами функціонування різних політичних систем, принци-
пами правової держави та взаємодією державних установ з громадянським 
суспільством, а також прилучати молодих людей до загальнолюдських і 
національних цінностей, досягнень української й світової культури, за-
безпечувати засвоєння ними ідеалів гуманізму, патріотизму та демократії. 

Як уважає Р. Мохнюк, опанування змістом суспільствознавчої ос-
віти дає особистості змогу: ідентифікувати себе як мешканця конкрет-
ного регіону країни, представника народу, громадянина держави, члена 
європейської та світової спільноти; чітко визначити власні моральні, 
національні, духовні й інші орієнтири та цінності, набути досвіду поведін-
ки, що з ними узгоджується; оволодіти знаннями про людину як члена сус-
пільства, історію та сучасне життя людства, а також уміннями, необхід-
ними їй, щоб стати компетентним та відповідальним громадянином і 
членом суспільства, який розуміє власні соціальні ролі, здатний успішно 
самореалізуватися у різних аспектах власної життєдіяльності, опанувати 
стратегії обʼєктивного й конструктивного ставлення до питань і рішень, 
що стосуються громадського та приватного життя людини, на основі орі-
єнтації на основні демократичні цінності, розуміти й адекватно оцінювати 
себе та власні можливості у сфері соціальних відносин, визначати індиві-
дуальні пріоритети, орієнтуючись на соціально значущі цінності (Мохнюк, 
2010, c. 17–18). 

Учений також відзначає, що головним орієнтиром суспільствознав-
чої освіти має бути не знання, а культура, бо знання є тільки засобом 
оволодіння цим суспільним феноменом. Причому саме завдяки культурі 
забезпечується уніфікованість змісту освіти. Як підкреслює автор, це 
передбачає зміну парадигми суспільствознавчої освіти – «від культу аб-
страктної людини-обʼєкта до конкретної багатовимірної людини-субʼєкта, 
яка є не споживачем благ, а їх творцем, відповідальним працівником на 
благо своєї держави, свого народу» (Мохнюк, 2010, c. 3).  

Під час проведення дослідження також враховувався зміст останньої 
редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої ос-
віти. Зокрема, в цьому нормативному документі зазначається, що зміст 
освітньої галузі «Суспільствознавство» в основній школі складається з 
історичного та суспільствознавчого компонентів та реалізується шляхом 
вивчення учнями окремих навчальних предметів (історії, права, економіки), 
що відображають основи відповідних наук, інтегрованих курсів (грома-
дянської освіти, суспільствознавства тощо) («Державний стандарт», 2011).  

На підставі викладеного підсумовано, що під час викладання сус-
пільствознавчих дисциплін необхідно цілеспрямовано створювати сприят-
ливі передумови для формування в обдарованих учнів ціннісних орієн-
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тацій. На основі аналізу наукової літератури (Гормин, 2004; Терлецька, 
2014; Ткачова, 2006) та власного практичного досвіду роботи в школі 
також визначено, що насамперед ідеться про важливість ціннісного збага-
чення змісту зазначених дисциплін. Це вимагає доповнення навчального 
матеріалу інформацією про суть основних груп суспільно значущих цін-
ностей, їх роль та місце в житті людини. Крім того, в процесі педагогіч-
ної взаємодії вчитель має цілеспрямовано формувати в обдарованих під-
літків міжпредметні, оцінні, історико-наукові знання, що відіграють важ-
ливу роль у відпрацюванні особистістю власних ціннісних орієнтацій.  

Значною мірою на ефективність формування ціннісних орієнтацій 
в обдарованих учнів підліткового віку впливає також вибір учителем 
суспільствознавчих дисциплін методів і форм організації навчальної ді-
яльності школярів. Зокрема, на основі врахування вікових особливостей 
підлітків та підвищених інтелектуальних можливостей обдарованих шко-
лярів, наявності у них розвиненої потреби до проведення самостійних 
досліджень, формування власних суджень зроблено висновок про те, що 
центральне місце в освітньому процесі мають зайняти активні й інте-
рактивні методи та форми роботи школярів.  

Наприклад, обдарованих учнів основної школи доцільно залучати 
до групового та колективного обговорення різних актуальних для сьо-
годення суспільствознавчих проблем. Зокрема, підлітки можуть брати 
участь в організованих мозкових штурмах, дискусіях, створенні «дерева 
рішень», розвʼязанні проблемних завдань. Значне місце в освітньому про-
цесі має також відводитись організації рольових ігор, інсценуванням, тре-
нінгам, які дають молодій особистості змогу краще усвідомити суть тих 
чи тих цінностей, закріпити свої ціннісні орієнтації в ситуаціях, макси-
мально наближених до реального життя.  

Висновки. Таким чином, у дослідженні зроблено висновок про те, 
що формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів підліткового ві-
ку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін є актуальною проб-
лемою педагогіки, яка вимагає невідкладного розвʼязання на теоретич-
ному та практичному рівнях. Тому в подальшому науковому пошуку пе-
редбачається розробити систему формування ціннісних орієнтації в учнів 
указаної категорії та перевірити ефективність цієї системи на практиці.  
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FORMING VALUE ORIENTATIONS OF GIFTED 

ADOLESCENT SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS 
OF STUDYING SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES 

 
Abstract. The article deals with certain issues of the formation of value 

orientations of gifted adolescent pupils in the process of studying social science 
disciplines. It is indicated that fundamental changes in society necessitate 
updating its basic value priorities. As a result, the relevance of the formation 
of value orientations in the younger generation is significantly increasing. 
Particularly acute this problem arises in adolescence, because in the «crisis of 
the transition period» of the individual that is a period of an active develop-
ment of self-awareness when new needs and value orientations are formed. 

It is determined that school teachers should pay special attention to the 
formation of value orientations in gifted adolescents, who, if properly educated, 
can join the country’s creative elite. The students’ talent manifests itself in 
the presence of some of their desires, abilities and inclinations, which allow 
them to carry out a certain type of activity successfully and achieve high results 
in it. At the same time, the development of a gifted student is primarily due to 
the purposeful pedagogical influence. 

Content of the social science subjects has a significant potential in the 
formation of value orientations for adolescent students. They are in their purpose 
associated with certain cultural and historical heritage of mankind, social norms 
and attitudes. Therefore, when teaching these disciplines, it is necessary to create 
purposefully favorable conditions for the formation of value orientations in 
gifted students. This implies, first of all, the valuable enrichment of the content 
of these disciplines. In addition, in the educational process, it is expedient to 
use various active and interactive methods of organizing educational activities of 
schoolchildren: brainstorming, discussions, creation of a «decision tree», 
problem solving tasks, role-plays, trainings, staging, etc. 

 
Keywords: value orientation, gifted student, teenager, study, social 

science disciplines. 
 
Acknowledgments. Sincere thanks to pedagogical staff at School № 45, 

№ 47, in particular Larysa Beskaravayna, Nina Klymenko, and Kharkiv 
H. Skovoroda National University, in particular Prof. Svitlana Zolotukhina.  

Funding. The author received no financial support for the research, 
authorship, and/or publication of this article. 
  


