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- організація цілеспрямованого навчання, формування стійкого
інтересу до вивчення предметів математичного спрямування із своєчасним
поєднанням з практичною діяльністю;

- організація творчої навчальної діяльності молодших школярів;
- створення сприятливого психологічного середовища (позитивні

емоції, постійне заохочення, оцінювання результатів за високими
показниками, турбота близьких, підтримка колективу, приклад учителя,
мікроклімат у сім’ї, адекватний фізичний стан тощо);

- застосування вчителем початкової школи системи нестандартних
завдань.

Отже, робота з розвитку математичних здібностей молодших школярів
є актуальною та вкрай необхідною у навчально-виховному процесі
початкової школи. Розвиваючи математичні здібності, логічне мислення
молодших школярів, ми виховуємо в них самостійність, наполегливість,
упевненість у своїх силах, здатність само реалізувати тощо.
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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. 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
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громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського
вибору [2].

Метою Нової української школи, в рамках повної загальної середньої
освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна
до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та
громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності (Рис. 1.):

Рис. 1. Ключові компетентності Нової української школи

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне
та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість,
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з
іншими людьми.

Українська держава створює умови які для здобуття громадянської
освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з
реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства,
усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного)
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.
Людське життя повіки було і лишається зосередженим. Цьому сприяють її
цінності, які служать своєрідною моделлю, яка потребує від людини деяких
діянь у певному напрямі. Одним із перших науковців, хто вивчив цінність,
був Сократ. Він прийшов до висновку, що існує різниця між тим, що таке
людина і що вона думає про себе. Тобто є невідповідність між існуючими
ставленнями людини і сформульованими цілями (поведінкові оцінки).
Платон в ідеях краще бачив, а значить і найцінніший. Ідея, як прототип
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конкретних речей, об’єктів дає людині добро, як єдність правди, краси та
міри. Досягнення доброго Платона вважається вершиною сенсу життя
людини, найвищою в ієрархії цінностей.

Вагомий внесок у формування категорії «цінності» зробили філософи.
Зокрема, Ф. Бекон пов’язував знання з цінністю, мудрістю, силою, владою.
Інші мислителі (Гоббс, Джолок, Спіноза, Лейбніц) розглядали цінності в
контексті емоційно вольових дій, поєднуючи розуміння та визначення
цінностей з почуттями, бажаннями, наказами тощо. Філософи Г. Рікерт,
В. Вінделбанд в своїх працях приділяли інтерес до вивчення цінностей,
наділяючи їх трансцендентальним змістом (над тимчасовими, зовнішніми
історичними, загальнозначущими), які відрізняли діяльність людини від тих
процесів, які відбуваються в природі . На їхню думку, цінності (правда,
добро, краса, святість) – це за допомогою якого побудований світ наукових
знань і культури. Вони дають можливість правильного мислення, хоча вони
не є самостійними суб’єктами і не виникають у процесі їх розуміння або
тлумачення їхнього значення. Ріккерт вважав цінності вічними і
універсальними, і завдання філософії вбачало в розробленій чистій теорії
цінностей та виявленні єдності між останнім і реальністю. М. Вебер
розглядав цінності як історичні явища, що визначають епоху. Епоха
змінюється − цінності також змінюються: деякі втрачають свою владу, інші −
набирають. Всі вони впливають не тільки на пізнання та оцінку явищ, а й на
норми взаємин між людьми та організацією суспільства.

Під цінністю розуміють визначеність предмету, важливого для людини
(суспільства). Тільки для людини, як розумного буття, об’єкти світу мають
певний сенс. Предмет дає їм особливе значення, освячуючи їх соціальними
традиціями та звичаями, нормами добра і зла, художніми перевагами краси,
красивими і низькими, релігійними віруваннями та невірою, соціальним та
політичним розумінням рівності, справедливості, нерівності та
несправедливості. Реальні факти, події, властивості не тільки сприймаються і
пізнаються суб’єктом, але також наділені певною цінністю, внаслідок чого у
людині формуються (виявляються) різні почуття та емоції.

Кожна людина в процесі життя визначає для себе життєві цінності.
Саме життєві цінності створюють фундамент особистості людини, оскільки
це те, що людина вважає найголовнішим у своєму житті. Це переконання,
ідеї, принципи, орієнтири, тобто ті цінності, що сповнюють наше життя
сенсом, формують наш характер, визначають нашу долю.

Одним з основних завдань сучасної школи є формування у дітей
загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Визначним фактором
формування цінностей сімейного життя є самовдосконалення особистої душі.
Завдання школи допомогти дитині у процесі вдосконалення її власного
характеру, для якого є необхідні життєві навички, як уміння приймати власні
рішення, критично мислити, ефективно спілкуватися, адекватно здійснювати
самооцінку, чинити опір тиску, долати емоції та стрес, співчувати людям,
радіти їхнім успіхам, керувати своїм життям [1, c. 201].
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Таким чином, будь-який об’єкт, що входить у сферу життя або
створене людиною, має подвійне буття: окрім фізичного (матеріального), він
також є духовним (соціальним), оскільки він виконує функцію, історично
призначену йому, і, отже, має соціальну цінність. Одним з основних завдань
сучасної школи є формування у дітей загальнолюдських, духовних, сімейних
цінностей та орієнтирів. На нашу думку, процесом формування цінностей
сімейного життя взаємозалежить від рівня морального розвитку підростаючої
особистості. Сучасна школа має всі можливості для формування моральних
цінностей і морального розвитку особистості мають велике значення для
майбутнього нашої держави.
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Анотація. У статті представлено сутність та компоненти емоційно-
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В умовах сьогодення різні соціально-філософські аспекти таких понять
як «цінності», «ціннісні орієнтації», «формування духовних цінностей»,
мають активне відображення у науково-методичних та дослідницьких працях
вітчизняних вчених.

Зазначимо, що саме ціннісна проблематика розглядається у провідних
вітчизняних наукових працях (Б. Братус, А. Здравомислов, А. Іващенко,
О. Леонтьєв, І. Федух та ін.). Так, на думку І. Федуха, цінності та ціннісні
орієнтації особистості є предметом наукових досліджень з філософії,
соціології, психології та педагогіки про людину і суспільство [4].

З іншої сторони, вивчення природи цінностей має більший вияв у
аксіології [2]. Аксіологічна складова в певному аспекті акумулює цілі та за


