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сірки вона містить В чорноземі і сіроземі велика кількість сірки 
знаходиться у формі гіпсу, а в болотяних ґрунтах в формі сульфідів. 
Кількість сірки залежить від кількості перегною(органічна сірка) і від 
кількості сульфатів(неорганічна сірка). Вона надає гіркого смаку і 
гострого запаху ефірним маслам. 
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У статті висвітлено актуальність здійснення аксіологічного підходу на сучасному етапі 
розвитку суспільства і освіти зокрема. Розкрито понятійний апарат. Зазначено основні 
компоненти та умовні стадії формування ціннісних орієнтацій особистості. Наведено 
можливості реалізації аксіологічного підходу у системах освіти України та Туркменістану. 
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Abstract 

The article highlighted the relevance of axiological approach to the implementation of modern 
society and education in particular. The conceptual apparatus was revealed. Main components and 
conventional stages of formation of value orientations of the individual were defined. An 
feasibilityof axiological approach in the education systems of Ukraine and Turkmenistan had been 
given. 
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Одним із пріоритетів державної політики, визначеним Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для 
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розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, 
формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, 
створювати, розвивати, оберігати і примножувати цінності національної 
культури та громадянського суспільства. 

Закон України висуває вимоги до фахівця з вищою освітою: 
володіння не лише необхідними професійними, а й відповідними 
світоглядними й громадянськими якостями. Поставлені вимоги є 
свідченням того, що сьогодні особливої актуальності в Україні та за її 
межами набуває проблема цінностей та ціннісних орієнтацій, які 
педагогічна наука досліджує, вивчає та реалізує у категорії аксіологічного 
підходу. 

В Концепції національного виховання студентської молоді, 
концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України, її інтеграції 
в Європейський освітній простір, у Національній стратегії розвитку освіти 
України на період до 2021 року наголошується на реалізації 
гуманістичної парадигми виховання молоді, яка передбачає звернення 
до духовно-моральних цінностей суспільства, і на цій основі має 
будуватися індивідуально творча, ціннісна діяльність майбутнього 
вчителя в процесі навчання у вищій школі [2, с. 63]. 

Поняття ціннісного підходу в галузі освіти є актуальним не лише в 
Україні, а й в інших країнах, зокрема, у Туркменістані. Згідно «Угоди між 
Міністерством освіти України та Міністерством освіти Туркменістану про 
співробітництво в галузі освіти» [8], сторони зосереджують свої зусилля 
на основних напрямках співробітництва, вигачених зовнішньою 
політикою країн, серед яких – «обмін досвідом у найважливіших сферах 
розвитку, управління та планування в галузі освіти, у тому числі вищій» 
[6, с. 389]. 

У Туркменістані діє закон «Про освіту» від 4 травня 2014 року, згідно 
з яким до принципів освіти належить її гуманістичний характер, пріоритет 
загальнолюдських цінностей, зв’язок освіти із національною історією, 
культурою та традиціями народу Туркменістану, виховання патріотизму 
[4]. 

Можемо стверджувати, що законодавство країн передбачає 
гармонічне поєднання навчання із формуванням загальнолюдських 
цінностей, отже питання аксіологічного підходу для них є актуальним. 

Аксіологічний підхід у розв’язанні глобальних проблем вищої освіти 
передбачає передусім виховання гуманістичного типу особистості 
студента. Найбільшим критерієм гуманізації вищої освіти стають не 
стільки набуті знання, уміння та навички, скільки усвідомлення й 
прийняття кожним студентом гуманістичних ідеалів, прагнення до 
постійного самовдосконалення [2, с. 67]. 

В перекладі з грецького слово «аксіос» означає цінність. Відповідно, 
аксіологія – це вчення про цінності. У центрі аксіологічного мислення 
знаходиться концепція взаємозалежного, взаємодіючого світу. Вона 
стверджує, що наш світ – це світ цілісної людини. Тому важливо 
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навчитися бачити те спільне, що не тільки об’єднує людство, а й 
характеризує кожну окрему людину.  

Цінність як наукова категорія аналізується в різних галузях знань, 
зокрема, у філософії, психології, соціології, етнопедагогіці та інших 
самостійних науках. Філософське тлумачення цінностей зосереджено 
навколо етичного змісту людського буття. Учені наголошують на двоїстій 
природі цінностей, яка відображає нерозривний зв’язок між ідеальним та 
матеріальним світом, що містять у собі духовні та матеріальні цінності, 
які формують у людини життєві орієнтири, визначають життєво важливі 
цілі діяльності. 

Незважаючи на те, що цінності були знайомі вже древнім грекам, 
лише в ХХ столітті філософи змогли розвинути вчення у цьому напрямку. 
Одним з перших, хто почав досліджувати цінності, був Іммануїл Кант  
[3, с. 9], який стверджував, що норми і цінності керують діями [2, с. 65]. 

Категорія цінності стала предметом філософського осмислення у 
вітчизняній науці починаючи з 1960-х років, коли зріс інтерес до проблем 
людини, моралі, гуманізму. Серед українських філософів першим 
проблемою людських цінностей та суспільства займався поет 18 століття 
Г. С. Сковорода [3, с. 9]. Серед туркменських громадських діячів 
суспільні цінності досліджував філософ, поет Махтумкули [7], гордість 
культури Туркменістану 18 століття. Філософія того часу 
характеризується епохою Просвітництва, яка була спрямована на 
розвиток освіти й культури, віру у людину та її високе покликання. Тому 
ціннісне спрямування особистості є закономірним. 

Категорія цінності застосована до світу людини і суспільства. Поза 
людиною поняття цінності існувати не може, так як воно являє собою 
особливий людський тип значущості предметів і явищ.  

Не існує однозначного підходу до визначення поняття «цінності». За 
В. П. Тугановим, цінності – це не тільки предмети, явища і їх властивості, 
що потрібні людям як засоби задоволення їх потреб, а й ідеї і спонукання 
у вигляді норми та ідеалу. І. С. Федух трактує поняття цінностей 
наступним чином. Цінності – узагальнені уявлення, що функціонують як 
ідеальні критерії оцінки й орієнтації особистості і суспільства [1, с. 2].  

Цінності, на думку філософів-гуманістів, не є однаково значимими 
для всіх. У кожної людини, яка намагається пізнати навколишній світ, є 
свої визначальні цінності, які переважають над іншими та стимулюють 
певні способи поведінки. Все те, що ми коли-небудь бачили, розуміли, 
сприймали, оцінювали, робили висновки, формує у нас цінності, які і є 
результатом нашої роботи над собою і формують нашу особистість. 
Ідеал у кожного свій, але є певне його значення, якого б хотіли досягти 
всі люди [3, с. 10]. 

Цінності невіддільні від буття, від дійсності. Своїм виникненням 
будь-яка цінність зобов’язана потребам людей. У педагогічній літературі 
автори оперують також поняттям «ціннісні орієнтації». І. С. Федух 
пропонує наступне визначення. Ціннісні орієнтації – відображення у 
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свідомості людини цінностей, які визначаються нею як стратегічні життєві 
цілі та загальні світоглядні орієнтири, що формуються на базі 
співвіднесення особистісного досвіду з поширеними у соціумі зразками 
культури [1, с. 2]. Ціннісні орієнтації людини формуються у процесі її 
діяльності. Виділяють три основні компоненти ціннісних орієнтацій: 
емоційно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісний, аналіз яких подано в 
роботі [1]. 

Зміст і взаємозв’язки між компонентами ціннісних орієнтацій для 
кожної особистості змінюються на певному етапі її розвитку. Але щоразу 
формування ціннісних орієнтацій проходить три умовні стадії. На першій 
стадії відбувається емоційне оцінювання та емоційне переживання, на 
другій – раціональне оцінювання та усвідомлення мотивів, на третій 
стадії – втілення ціннісних орієнтацій у діяльності [1, с. 3]. Цей процес є 
складним і багатоаспектним, а також особливий тим, що формування 
провідних цінностей залежить від бажання людини. Зокрема, В. Франкл 
зазначає, що за допомогою змісту навчального матеріалу чи спеціальних 
методів не можна сформувати цінності особистості й важливим 
завданням педагога є переконання особистості у важливості 
самоформування такої системи цінностей. 

Розглядаючи професію вчителя як систему життєвих цінностей, які у 
процесі педагогічної діяльності вчитель передає свої учням, можна 
аналізувати професійне самовизначення як процес, у якому майбутній 
учитель протягом свого професійного становлення визначає власну 
позицію відносно тих чи інших цінностей. Можемо стверджувати, що 
система цінностей педагога як в Україні, та і в Туркменістані, має 
безпосередній вплив на формування світоглядної позиції в учнів. Саме 
тому необхідно звертати увагу на ціннісне орієнтування учнів, які хочуть 
бути вчителями, оскільки їх майбутня професійна діяльність стане 
рушійною силою у формуванні системи цінностей у прийдешніх поколінь. 

Реалізація аксіологічного підходу у процесі навчання учнів на уроках 
математики забезпечується шляхом цілеспрямованого підбору систем 
задач, які містять інформацію про культурні надбання рідного народу. 
Національне спрямування учнів маємо можливість здійснювати, 
використовуючи колоритні надбання культур, зокрема орнаментів 
вишиванки для України та килимів для Туркменістану. 

Важливим національним атрибутом кожного українця є вишиванка. 
Перші вишивки на території України з’явилися ще за скіфів. Вишивка 
поєднує у собі велике різноманіття геометричних фігур, що складаються 
із простіших, а саме кіл, квадратів, трикутників, ромбів, хрестів. Крім 
геометричних, українці зображали також рослинні та тваринні 
орнаменти, серед яких переважали світове дерево, тур, кінь, птахи. Вже 
у VІ столітті люди знали елементи геометрії, симетрію відносно точки, 
прямої, кількох прямих; вміли ділити площину на рівні частини. Орнамент 
утворювали з елементів або груп елементів шляхом їх ритмічного 
чергування [9]. 
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Розглянувши з учнями історичну 
довідку, варто звернутися до прикладів. 
Пропонуємо наступне завдання для учнів 9 
класу з метою засвоєння нового навчального 
матеріалу або закріплення знань з теми 
«Симетрія відносно прямої» 

Задача.  
1) Зобразіть на малюнку усі осі симетрії 

даного орнаменту. 
2) Побудуйте симетричне зображення 

орнаменту відносно діагоналі, проведеної на 
малюнку.  

Аналогічне завдання можна запропонувати учням Туркменістану із 
орнаментом їх національного надбання – килимів. 

Виготовлення килимів у Туркменістані – це ручна робота, 
характерними рисами якої є краса, міцність та довговічність. Килим у 
Туркменістані є національним символом і оголошений державним 
надбанням. Класичний туркменський килим багряного, коричневого або 
синього кольору із геометричним орнаментом, який відділений один від 
іншого чорними лініями. Туркмени зображають «гѐли» – елементи, що 
повторюються, серед яких восьмикутна зірка, хрест, ступінчаті піраміди, 
стилізовані фігурки тварин (баранів, верблюдів, коней). Елементи 
орнаменту килимів містять прапор та герб Туркменістану. 

Після розгляду історичної довідки звертаємось до прикладу. 
Задача.  
1) Зобразіть на малюнку усі осі симетрії даного орнаменту. 
2) Побудуйте симетричне зображення орнаменту відносно прямої, 

проведеної на малюнку.  

 
 

Для учнів 5 класу під час вивчення теми «Дробові числа і дії над 
ними», можна запропонувати учням наступні завдання. 

Завдання. Знайдіть невідомі числа та складіть назву столиці 
європейської держави [5, с. 72–73]. У відповіді вкажіть назву столиці і 
державу, якій вона належить. 
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Відповідь: Київ, Україна. 
 

 
 

       
       

 

Відповідь: Ашхабад, Туркменістан. 
Використання запропонованого задачного матеріалу є прикладом 

лише однієї із можливостей формування ціннісних орієнтацій, завдяки 
яким учні плекатимуть почуття власної причетності до свого народу, 
любові до рідної культури, до власної історії, традицій. Україна та 
Туркменістан багаті також видатними постатями, природними дарами, 
звичаями, ключові особливості яких можна використовувати під час 
створення систем задач згідно до теми та мети уроку. 

Отже, аксіологічний підхід у процесі навчання можливий та вартий 
реалізації, оскільки він забезпечує формування всебічно та гармонійно 
розвиненої особистості. 
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Анотація 

У статті розглянуто проблему дослідження забруднення важкими металами дорожніх 
ландшафтів, що сформувалися на основі автомагістралі Київ – Одеса; проаналізовано 
попередній досвід подібних досліджень вітчизняними та зарубіжними науковцями, дана 
характеристика природних умов автомагістралі Київ – Одеса. Для проведення детальних 
геохімічних досліджень сучасного стану дорожніх ландшафтів виділено і обґрунтовано три 
натуральних ділянки, що безпосередньо примикають до автомагістралі – околиці сіл 
Нестерівка, Піківець та м. Умань (Клеверний міст). Проведені на цих ділянках дослідження 
показали, що в ґрунтах придорожніх смугах активно накопичуються цинк, свинець, кадмій та 
мідь, основним джерелом їх надходжень є вихлопні гази автомобілів. Зразки ґрунту 
відбирались на відстані: 5,10,15 м. від автомагістралі з глибин 0-10 см. 

Ключові слова 
Автомагістраль Київ – Одеса, дорожній ландшафт, примагістральна смуга, важкі 

метали, ґрунт, забруднення ґрунту, педосфера.  
 

Abstract 
The problem of the research of the pollution of road landscapes by the heavy metals on the 

example of Kyiv – Odessa highway is reviewed in the article; the previous experience of similar 
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