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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ 

НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРО ОСВІТУ”  

 

Безсумнівно, розвиток педагогічної професії тісно пов’язаний із 

розвитком суспільства. У сучасному освітньому процесі виникла й 

широко обговорюється нова система цінностей і цілей освіти, 

відроджується концепція особистості, у якій людина розглядається як 

епіцентр культури, її вища духовна цінність. За словами Ю. Райсвіха, 

культура й суспільство XXI століття залежать від людини, від її 

освіченості й моральності, причетності до того або іншого 

соціокультурного простору, від її бажання знайти смисл життя. Носіями 

й творцями освіченості й моральності в першу чергу є педагоги [1, c. 

134]. Отже, потрібно вести мову про формування аксіологічної 

спрямованості особистості студентів педагогічного ВНЗ, про формування 

й закріплення у структурі особистості майбутніх вчителів професійно-

педагогічних ціннісних орієнтацій, і, звичайно ж, про реалізацію цих 

ціннісних орієнтацій на практиці [2, c. 141].  

Теоретико-методологічні основи ціннісної проблематики в освіті 

розкривають у своїх наукових працях І. Бех, Т. Бутківська, Л. 

Ваховський, О. Вишневський, М. Євтух, О. Сердюк, П. Ігнатенко, В. 

Кремень, В. Ткаченко, М. Нікандров, С. Ніколаєнко, З. Равкін, О. 

Савченко, О. Сухомлинська. Сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені 

акцентують свою увагу на тому, що саме цінності є тими вихідними 

основами, на яких повинна базуватися концепція педагогічного процесу, 

згідно з якими необхідно формулювати його цілі, розробляти його зміст, 

аналізувати результати. Однак, різноманітність наукових підходів щодо 

аналізу педагогічної категорії цінностей призводить до її неоднозначних 

трактувань, часом суперечливих визначень її сутності й структури, 

недооцінці її ролі у навчально-виховному процесі вищої школи, що 

свідчить про необхідність проведення додаткових наукових досліджень у 

рамках даної проблематики. 
Ціннісні орієнтації, безумовно, мають універсальний характер у 

педагогічній діяльності. Проте, у порівнянні із вчителями інших 

дисциплін, майбутні викладачі іноземних мов у цьому контексті мають 

деякі суттєві відмінності. По-перше, іноземна мова (як, звісно, й рідна) є 

сама по собі цінністю, адже в ній відбивається соціально-історичний та 

культурний досвід нації, яка цією мовою користується. По-друге, 

іноземна мова є не лише об’єктом вивчення, але й інструментом 

навчання. Отже, завдяки іноземній мові вчителі іноземних мов 

знайомлять учнів із культурою та традиціями країн, мова яких 



вивчається, із системою цінностей інших народів у порівнянні із 

співвітчизниками.    

У цьому зв’язку нам видається особливо актуальною проблема 

формування ціннісних орієнтацій у майбутніх вчителів іноземних мов, 

тому що „саме їм належить провідна роль у підготовці своїх учнів до 

майбутньої міжкультурної комунікації з метою спільного пошуку нових 

шляхів цивілізованого розвитку світового співтовариства” [1, с. 134]. 

Сучасного переосмислення проблема формування ціннісних 

орієнтацій майбутніх вчителів іноземних мов потребує у контексті 

нещодавно прийнятого Закону України „Про освіту” [3], в якому 

закріплені основні положення реформування освіти у нашій країні.  

Отже, мета статті – визначити роль ціннісних орієнтацій у 

професійно-педагогічній діяльності майбутніх вчителів іноземних мов у 

сучасних умовах. 

У преамбулі Закону України „Про освіту”, прийнятого 

Верховною Радою України 5 вересня 2017 року, наголошується на тому, 

що, „освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного 

добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою, та держави” [3]. 

Не можна не підкреслити й ще одну тезу, відображену у цьому 

Законі: „Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які 

здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності 

на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 

інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору” [3]. 

Як бачимо, цінності виступають однією з основоположних ланок 

у системі освіти. З одного боку, сам учень як особистість є найвищою 

цінністю суспільстві. З іншого боку, система освіти зобов’язана 

формувати в учнях систему цінностей у процесі їх навчання та 

виховання. Зрозуміло, що це виконання цього завдання стає можливим 

лише за умови, коли сам вчитель має чітко сформовану систему 

ціннісних орієнтацій, на основі якої він здійснює свою професійно-

педагогічну діяльність. 

У нашому дослідженні педагогічна категорія цінностей 

розглядається як система освітніх засобів, соціальних норм, педагогічний 

інструментарій, який забезпечує ефективну передачу певних освітніх 

цінностей на індивідуальний рівень окремої особистості, тобто 

формування в неї особистісних ціннісних пріоритетів. Іншими словами, 

сутність цінностей у педагогіці можна тлумачити як основні принципи, 



структурні компоненти, зміст педагогічної взаємодії, організованого на 

основі ціннісних орієнтацій [4]. 

Ми наголошуємо, що ціннісний аспект, який пронизує всі 

сторони іншомовної освіти (пізнавальну, розвиваючу, виховну, 

навчальну), який набуває все більшу й більшу значущість в освітньому 

просторі, є багатогранним. 

З погляду аксіологічного підходу можна розглядати й 

вирішувати будь-яку проблему іншомовної освіти, але нас, насамперед, 

цікавить вплив дисциплін фахового навчання на формування духовного 

світу майбутніх вчителів іноземних мов й специфіка формування 

ціннісних орієнтацій у ході вивчення даних дисциплін. Вони безперечно, 

сприяють становленню гуманістичного світогляду студентів, тому що 

будь-який добуток художньої літератури й культури є носієм безлічі 

цінностей, які сприяють формуванню ціннісного світогляду студентів: 

- вічні загальнолюдські  цінності (любов, добро, істина, свобода 

й ін.) відбиваються у будь-якому літературному творі й є тими базисами, 

на яких тримається духовність людини. Для вчителя іноземної мови дані 

цінності є важливими як для людини, так й для педагога, носія ідей 

гуманізму; 

- конкретно-історичні цінності (ідеологічні й політичні 

пріоритети, орієнтації в моді, етикеті, манерах і штампах поведінки й ін.) 

властиві кожному літературному твору, тому що безпосередньо сам 

добуток є продуктом тієї або іншої епохи й історичного етапу розвитку. 

Для вчителя іноземної мови усвідомлення конкретно-історичних 

цінностей є необхідним з погляду формування цілісної картини світу в її 

історичному контексті; 

- сталі ментально-етнічні цінності (традиції, звичаї, риси 

національного характеру, освітня традиція, національне мистецтво, у 

тому числі й література) допомагають створити уявлення про культуру, 

національні цінності й самобутність народу країни, мова якої вивчається. 

Дані цінності є надзвичайно важливими для вчителя іноземної мови як 

для носія іншомовної культури; 

- індивідуально-особистісні цінності (справедливість, мужність, 

чесність, вірність і ін.) в основному відбиті в образі героїв літературних 

творів. Чим вище шкала індивідуально-особистісних цінностей людини, 

тим більше духовною й гуманістично спрямованою є його особистість, 

що, безумовно, є важливим для майбутнього педагога; 

- педагогічні цінності (любов до професії, вихованців, прагнення 

до постійного самовдосконалення, педагогічний обов’язок, 

відповідальність, справедливість, самовідданість і ін.) відбиті в багатьох 

літературних творах і служать орієнтиром соціальної й професійної 

активності студента, спрямованої на досягнення його гуманістичних і 

професійних цілей. 

- християнські цінності (любов до Бога, людинолюбство, 

милосердя, співчуття, терпимість стосовно різних релігійних течій і ін.) 



незалежно від релігійної й етнічної приналежності людини є тими 

базисними цінностями, без яких неможливе становлення гуманістичного 

виховання й ціннісного світогляду в умовах сучасної цивілізації й 

полікультурної освіти. 

У процесі іншомовної освіти й, зокрема, у ході вивчення 

дисциплін культурологічної спрямованості студенти опановують 

цінностями іноземної культури, рідної культури, світової культури, а 

також системою професійних цінностей. 

У цьому контексті важливо додати, що ціннісний компонент у 

навчанні іноземній мові дозволяє розглядати мову як нормативно-

ціннісну категорію, осмислення якої, з позначеної точки зору, повинне 

орієнтувати процес вивчення іноземної мови, насамперед, на культурну 

самоідентифікацію студента, а не на його переорієнтацію на культурно-

історичні цінності країни, мова якої вивчається.  

Погоджуючись із думками Л. Бірюк [4], Н. Попованової [5], Н. 

Постнікової [6] та ін., процес формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх вчителів іноземних мов у педагогічному ВНЗ представляємо у 

наступній послідовності педагогічних дій: 

- пред’явлення цінностей студентам (майбутні вчителі іноземних 

мов отримують всебічне уявлення про гуманістичний зміст якого-небудь 

атрибута педагогічної діяльності); 

- усвідомлення ціннісної орієнтації студентами (майбутні вчителі 

іноземних мов затверджуються в істинності пропонованої цінності в ході 

багаторазової актуалізації даної цінності); 

- прийняття ціннісної орієнтації студентами (майбутні вчителі 

іноземних мов самостійно виявляють позитивне значення ціннісної 

орієнтації й приймають даний зміст у якості суб’єктивної, особистісно 

значущої й прийнятої цінності як фрагмента власної аксіосфери); 

- реалізація ціннісної орієнтації в діяльності й поведінці 

(майбутні вчителі іноземних мов апробують прийняту ціннісну 

орієнтацію в ході поведінкової екстеріорізації); 

- закріплення ціннісної орієнтації в спрямованості особистості 

студентів і переведення її в статус якості особистості (майбутні вчителі 

іноземних мов порівнюють прийняту ціннісну орієнтацію з наявною в 

них системою ціннісних орієнтацій, реконструюють її зміст і 

закріплюють ціннісну орієнтацію емоційно-діяльнісним шляхом у своїй 

спрямованості). 
Хотілося б також звернути увагу на статтю 7 нового Закону 

України „Про освіту”, яка викликала неабиякий супротив з боку деяких 

політиків наших країн-сусідів, зокрема в Угорщині, Румунії, Польщі та 

Росії. Ми не будемо давати оцінку політичній складовій цієї статті 

Закону, адже це не входить до завдань нашого дослідження. Проте, ми 

спробуємо проаналізувати зміст цієї статті у лінгвопедагогічній площині. 

Отже, у цій статті Закону йдеться не лише про те, що „мовою освітнього 

процесу в закладах освіти є державна мова” [3], але й наголошується на 



тому, що особам, які належать до корінних народів України та 

національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних 

закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, 

поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу та 

національних меншин. До того ж, у пунктах 3 та 4 цієї статті Закону 

України „Про освіту” підкреслюється, що держава сприяє вивченню мов 

міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і 

комунальних закладах освіти, а у закладах освіти відповідно до освітньої 

програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи 

більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими 

офіційними мовами Європейського Союзу [3]. 

Отже, ми вважаємо, що державна мовна політика у галузі освіти 

спрямована на те, щоб будь-який учень мав можливість отримати 

середню освіту різними мовами: державної, мовою національної 

меншини чи корінного народу, іноземною мовою, насамперед 

англійською, або іншими мовами міжнародного спілкування. 

Перефразовуючи знаменитий вислів А.П. Чехова „Скільки мов ти знаєш, 

стільки разів ти є людиною”, ми, підсумовуючи, зробимо такий 

висновок: чим більше мов ти використовуєш у процесі свого навчання, 

тим більш підготовленим ти є до існування у сучасному 

багатонаціональному полікультурному та мультилінгвальному світі. 

Таким чином, новий Закон України „Про освіту” націлює 

педагогів країни на формування інтелектуально, духовно, фізично і 

культурно розвиненої особистості сучасного школяра. Головна мета 

цього процесу полягає у формуванні не лише загальних та вузько-

спеціальних компетентностей, навичок та вмінь учнів, а й системи їх 

цінностей. У цьому контексті важко переоцінити роль вчителів у 

навчально-виховному процесі середньої школи, зокрема вчителів 

іноземних мов. Зрозуміло, що досягнення поставлених у Законі України 

„Про освіти” цілей стає можливим у тому числі й завдяки вирішенню 

проблеми формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів 

іноземних мов. 

Перспективи дослідження бачимо у розробці сучасної концепції 

викладання іноземних мов у загальноосвітній середній школі та 

навчальних закладах середньої освіти інших типів, у визначенні 

педагогічних умов ефективного формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх вчителів іноземних мов у навчально-виховному процесі 

педагогічних ВНЗ України, у вивченні методичних аспектів формування 

аксіологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів іноземних 

мов.    

      

Список використаної літератури: 

 

1. Райсвих Ю. А. Методический аспект формирования 

аксиологической направленности личности будущего учителя (на 



факультете иностранных языков) / Ю. А. Райсвих // Международный 

научный журнал «Инновационная наука». – № 8. – 2015. – С. 133 – 136. 

2. Райсвих Ю. А. Формирование аксиологической направленности 

будущего учителя: дис. канд. пед. наук, 13.00.08. – Челябинск, 2009. – 

229 с. 3. Закон України „Про освіту” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 4. Бірюк Л.  

Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя початкової 

ланки освіти / Л. Бірюк // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 24 – 27. 5. 

Попованова Н. А. Формирование ценностных ориентаций студентов 

педагогического вуза как основы их профессиональной компетентности: 

дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Н .А. Попованова. – Красноярск, 2003. – 

200 с. 6. Постникова Н. И. Формирование гуманистической 

направленности личности будущего учителя в условиях ориентации его в 

ценностях педагогической деятельности (на материале дисциплин 

педагогического цикла): дис. … канд. пед. наук / Н. И. Постникова. – 

Челябинск, 1999. – 251 с. 

 

Сергєєва В. Є. Проблема формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх вчителів іноземних мов у контексті нового Закону 

України „Про освіту” 

У статті розкрито значущість проблеми формування ціннісних 

орієнтацій майбутніх вчителів іноземних мов у контексті нещодавно 

прийнятого Верховною Радою України Закону України „Про освіту”. 

Визначаючи структуру цінностей у професійно-педагогічній 

діяльності майбутніх вчителів іноземних мов та аналізуючи особливості 

формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному 

процесі педагогічного ВНЗ, автор наголошує на тому, що новий Закон 

України „Про освіту” націлює педагогів країни на формування 

інтелектуально, духовно, фізично і культурно розвиненої особистості 

сучасного школяра, а головна мета цього процесу полягає у формуванні 

не лише загальних та вузько-спеціальних компетентностей, навичок та 

вмінь учнів, а й системи їх цінностей. У цьому контексті потребує 

переосмислення роль вчителів у навчально-виховному процесі середньої 

школи, зокрема вчителів іноземних мов. Зрозуміло, що досягнення 

поставлених у Законі України „Про освіту” цілей стає можливим у тому 

числі й завдяки вирішенню проблеми формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх вчителів іноземних мов. 

Ключові слова: цінність, система ціннісних орієнтацій, майбутні 

вчителі іноземних мов, проблема формування ціннісних орієнтацій, 

Закон України „Про освіту”.  

 

Сергеева В. Є. Проблема формирования ценностных 

ориентаций будущих учителей иностранных языков в контексте 

нового Закона Украины «Об образовании» 



В статье раскрывается значимость проблемы формирования 

ценностных ориентаций будущих учителей иностранных языков в 

контексте недавно принятого Верховной Радой Украины Закона 

Украины «Об образовании». 

Определяя структуру ценностей в профессионально-

педагогической деятельности будущих учителей иностранных языков и 

анализируя особенности формирования ценностных ориентаций 

студентов в учебно-воспитательном процессе педагогического вуза, 

автор делает акцент на том, что новый Закон Украины «Об образовании» 

нацеливает педагогов страны на формирование интеллектуально, 

духовно, физически и культурно развитой личности современного 

школьника, а главная цель этого процесса состоит в формировании не 

только общих и узко-специальных компетентностей, навыков и умений 

учеников, а и системы их ценностей. В этом контексте требует 

переосмысления роль учителей в учебно-воспитательном процессе 

средней школы, в частности учителей иностранных языков. Естественно, 

что достижение поставленных в Законе Украины «Об образования» 

целей становится возможным в том числе и благодаря решению 

проблемы формирования ценностных ориентаций будущих учителей 

иностранных языков. 

Ключевые слова: ценность, система ценностных ориентаций, 

будущие учителя иностранных языков, проблема формирования 

ценностных ориентаций, Закон Украины «Об образовании». 
 

 

Sergeyeva V. Ye. Problem of Formation of Value Orientations of 

Future Teachers of Foreign Languages in Context of Current Law of 

Ukraine “On Education”  

The article deals with the analysis of the role of the problem of the 

formation of value orientations of future teachers of foreign languages in the 

context of the new law of Ukraine adopted recently by the Verkhovna Rada of 

Ukraine. 

Defining the structure of values in the professional and pedagogical 

activity of future teachers of foreign languages and analyzing the peculiarities 

of the formation of value orientations of students in the teaching and 

educational process of pedagogical higher educational institutions, the author 

emphasizes that the new law of Ukraine “On Education” demands that modern 

teachers should form intellectually, spiritually, physically and culturally 

developed personalities of their pupils. 

The main goal of this process is to form the system of values of 

pupils together with their general and special competences, habits and skills.  

In this context, it is essential to reconsider the role of a teacher in the 

teaching and educational process of secondary schools, in particular the 

teachers of foreign languages. It is natural that to reach the goals set in the 

current law of Ukraine “On Education” is only possible if the future teachers 



of foreign language have a solidly formed system of their own value 

orientations.         

Key words: value, system of value orientations, future teachers of 

foreign languages, problem of formation of value orientations, the law of 

Ukraine “On Education”. 


