
Шкільне суспільствознавство: 
традиції та методичні новації

ісля розпаду С Р С Р  і 
]  Ж ліквідації марксистсько- 
Ж Ж ленінської ідеології як мето
дологічної бази навчання, розвит
ку і виховання молоді в Україні 
виникла потреба введення до 
змісту шкільної освіти навчаль
ної дисципліни, яка забезпечува
ла б опанування учнями сутності 
таких категорій, як  «людино
знавством й «світознавство» на за
садах їх інтеграції та чіткої дифе
ренціації відповідно до сфер жит
тєдіяльності людини і суспільства 
через засвоєння знань, формуван
ня вмінь і навичок, просування від 
відомого до невідомого [1].

У 90-х роках XX ст. до варіа
тивної частини шкільного на
вчального плану було введено 
експерим ентальний  предм ет 
«Людина і суспільство». Програ
му даного курсу склав Р. Арци- 
шевський, під редакцією якого 
було видано серію навчальних 
посібників — «Світ і людина.
8 клас», «Особа і суспільство.
9 клас», «Людина в сучасному 
світі. 10 — 11 класи».

З часом з експериментальної 
дисципліни курс «Людина і су
спільство» переріс у навчальну 
дисципліну, яка включає низку 
суспільно-політичних дисциплін: 
«Людина і суспільство», «Люди
на і світ», «Основи політології», 
«Основи релігієзнавства», «Осно
ви філософії», «Основи соціо
логії», «Основи громадянської 
освіти», «Основи економічних 
знань», «Основи прав людини».

Навчальне суспільствознав
ство на відміну від суспільство
знавства академічного, науково
го, представники якого проводять 
свої дослідження в царині різно- 
аспектних проблем на багатьох 
рівнях, має три рівні, які сформу
валися ще за радянських часів.

Перший рівень — це шкільне 
суспільствознавство, мета якого 
полягає у збагаченні учнів насам
перед фундаментальними, базо

вими знаннями про суспільство і 
державу в якій вони живуть, з 
тим, щоб створити життєву кар '
єру не завдаючи шкоди ні іншим 
людям, ні державі, ні суспільству 
в цілому.

Другий (проміж ний) рівень 
охоплює суспільствознавчі кур
си, які вивчаються у середніх на
вчальних закладах підвищеного 
типу і передбачають певну спе
ціалізацію у підготовці випуск
ників.

Чретій (найвищий) рівень — це 
вузівське суспільствознавство, 
яке включає (якщо вести мову 
про загальноосвітні й спеціальні 
дисципліни) значну кількість 
різноманітних курсів [2].

Сьогодні дослідники пропону
ють підхід, згідно з яким шкільне 
суспільствознавство визначаєть
ся як комплекс навчальних дис
циплін, покликаних закласти в 
свідомості учня основи ф іло
софського, культурологічного, 
правового, економічного, політо
логічного, громадянознавчогота 
інших відгалужень знань, кожне 
з яких має свій предмет вивчен
ня, свої специфічні моральні, 
інтелектуальні, інформаційні за
соби впливу на учнів.

Ґрунтуючись на такому ви
зн ачен н і сутності ш кільного  
сусп ільствознавства, до його 
змісту пропонується включати 
знання з основ філософії, основ 
культури, основ економіки, основ 
права, основ політики і демокра
тичного громадянознавства. Та
кий зміст, однак, не означає, що 
ці знання матимуть сталий, чітко 
визначений характер. На відміну, 
наприклад, від історії чи право
знавства, які спрямовані на опа
нування учнями певних знань, 
умінь і навичок, суспільство
знавство покликане формувати в 
учнів ц ін н існ і о р ієн тац ії та 
світоглядні категорії.

Водночас «суспільствознав
ство» — категорія містка, полі-

предметна, вона репрезентує ба
гатогранну галузь знань, поєднує 
низку навчальних дисциплін, за 
кожною з яких стоїть певна на
ука. Звичайно, це створює деякі 
труднощі для концептуалізації 
шкільного суспільствознавства, 
адже ці дисципліни не вивчають
ся в школі; необхідно вибрати ос
новні з-поміж них. Але, з іншого 
боку якщо створити методологі
чно вмотивовану концепцію вив
чення шкільного суспільствоз
навства  як  ц іл існ о ї систем и 
знань, то її пізнання формувати
ме в учнів широту мислення, мас
ш табність світогляду, глибоке 
світоглядне розуміння гуманізму 
як первинної субстанції людсь
ких відносин і суспільного жит
тя.

Важливість навчальної дис
ципліни, яка дає учням старших 
класів знання про суспільство, 
зум овлю ється також  зм істом  
стратегічних завдань, що покли
кана вирішувати загальноосвіт
ня школа, яка готує особистість 
до життя в суспільстві.

Сучасна освіта, насамперед 
суспільствознавча, має допомог
ти учням якомога краще збагну
ти природу суспільства й держа
ви, в якій вони живуть, розкрити 
можливості й передумови для ре
алізації ними своїх прагнень та 
інтересів у суспільному житті. 
Звідси випливає, що ш кільні 
знання про суспільство мають 
охоплювати передусім вивчення 
загальновизнаних сфер життєді
яльності суспільства — тих, крізь 
які неминуче пролягатиме шлях 
нинішніх школярів. Ідеться про 
ідейно-світоглядну (інформацій
ну), економічну соціальну і по
літичну сфери суспільного буття. 
Невід'ємною тут є етико-норма- 
тивна, культурна сфери. Індивід 
має глибоко усвідомлювати себе 
як особистість, як  громадянина, 
суб'єкта прав і обов'язків, який 
повною мірою усвідомлює пере-
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ваги унормованого суспільного 
життя над хаотичним.

Виходячи з викладеного вище, 
до пр іоритетних  н ап рям ів  
шкільного суспільствознавства 
належить формування в учнів 
розвинених морально-інтелекту
альних якостей, утвердження гу
маністичних правил і норм життя 
в суспільстві, цивіл ізованих  
стандартів поведінки, вкорінен
ня у свідомості основних засад 
волелюбності й самодисципліни 
духу правової і політичної куль
тури, економічного мислення, 
патріотизму, вироблення вмінь 
обстоювати свої права і свободи, 
потреби та інтереси у тісному по
єднанні з інтересами держави- 
суспільства.

Головна функція суспільство
знавчих дисциплін полягає у за
безпеченні належної соціалізації 
молодого покоління, сприянні 
засвоєнню учнями культурних 
цінностей, норм, установок, фор
муванні їхньої життєвої позиції на 
основі засвоєння соціального 
досвіду Не заперечуючи світо
глядну роль інших дисциплін гу
манітарного циклу один із дослі
дників цієї проблеми Ю. Стежко 
наголошує на тому що «саме сус
пільствознавство, зокрема курс 
«Людина і світ», є найбільш по
тужним засобом формування сен- 
сожиттєвих ціннісних орієнтацій 
старшокласників у навчальному 
процесі загальноосвітн іх  шкіл 
завдяки своїй спрямованості на 
загальне бачення відносин «лю
дина — суспільство — світ» [3]. 
Раціональність суспільствознав
ства постає ціннісним духовним 
регулятором поведінки людини, в 
основі якого — знання про об '
єктивні закономірності суспіль
ного розвитку, про загально
лю дські, нац іональн і та  осо- 
бистісні смисли людського буття.

Реалізація основної мети та 
зд ій сн ен н я сп ец и ф ічн и х  н а 
вчально-виховних  завдань 
шкільного суспільствознавства 
залежить не лише від змісту на
вчальної дисципліни. Важлива 
роль належить раціональному 
поєднанню конкретного матері
алу з його логічно-переконливим 
узагальненням, що завершуєть
ся утворенням певних понять як

форми наукового пізнання, яка 
відображає суттєве в об'єктах, що

І вивчаються...................— "  "
'— ^Згідно з Державним стандар
том освітньої галузі «Суспіль
ствознавство» у середніх загаль
ноосвітніх навчальних закладах 
поряд з інваріативними («Люди
на і світ» та «Людина і суспіль
ство») впроваджуються нові су
спільствознавчі курси за вибором 
для поглибленого вивчення ви
щезазначених проблем.

Для курсів за вибором пропо
нується ком плекс програм  
шкільного суспільствознавства: 
«Практичне право» (8(9) класи 
загальноосв ітн іх  навчальних 
закладів); «Права людини» (Ю 
клас); «Вчимося бути громадяна
ми» (7(8)класи) «Громадянська 
освіта» ( 9 — 11 класи); «Євро
пейські студії» (8—12 класи) 
тощо.

Наведемо коротку характери
стику кожної з означених про
грам.

Програма «Практичне пра
во» — це курс за вибором для 
учнів 8 (9) класів. У поясню 
вальній записці розкривається 
пропедевтичний характер курсу, 
що доповнює і розвиває правову 
освіченість ш колярів, ф орму
люється основна мета курсу, за
значається кількість годин: 34 
(1 година на тиждень).

Завдання курсу полягають у:
.  ознайомленні учнів з пра

вом, його важливою роллю в житті 
суспільства, прищепленні інтере
су до права та мотивуванні його 
застосування;

.  вихованні в учнів правової 
культури, адекватн о ї гром а
дянської позиції, навчанні їх дія
ти в різноманітних життєвих си
туаціях відповідно до норм пра
ва, аналізувати з правового по
гляду процеси та ситуації, що 
відбуваються в суспільстві, вико
ристовувати правові знання та 
навички поведінки для реалізації 
й захисту своїх прав;

.  сприянн і ф орм уванню  у 
дітей розуміння фундаменталь
них принципів і цінностей, таких 
як  права лю дини, демократія, 
правова держава та ін., що ста
новлять основу демократичного 
суспільства в Україні;

.  розвиткові базових навичок, 
і включаючи критичне мислення, 

** рефлексію, вміння розмірковува
ти, спілкуватися, спостерігати, 
розв'язувати проблеми [4].

Програма не містить велико
го обсягу матеріалу, залишаючи 
час для використання різномані
тних активних методів засвоєн
ня знань. Пропонується вико
ристовувати в навчанні дітей ре
сурси громади: запрош увати 
суддів, адвокатів, міліціонерів, 
активно співпрацювати з батька
ми, організовувати позашкільну 
діяльність учнів.

Програма «Права людини» 
(автори О.Пометун, Т.Ремех) [5].

Головне завдання курсу — 
сприяти формуванню правового 
світогляду молоді, який включає 
систему теоретичних поглядів на 
права й основні свободи людини, 
відповідну активну життєву по
зицію, ціннісні орієнтири, ідеали, 
переконання, принципи пізнан
ня.

Вивчення курсу покликане 
сприяти усвідомленню учнями 
необхідності побудови правової 
держави, дотримання принципів 
верховенства демократичного 
права як державними органами, 
так і окремими особами.

У ході вивчення курсу наголо
шується, що права і свободи лю
дини не є суто правовими та нор
мативними установками, ці пра
ва поведінки людей випливають 
з моральних, етичних, політич
них, культурних нормативів су
спільства тощо.

Для досягнення головної мети 
викладання передбачається до
тримання ряду умов.

Ло-яерюе, слід коротко розпо
вісти учням історію боротьби за 
права людини та основні свобо
ди. Однак слід враховувати, що 
історія викладається не як са
моціль, а як  аргумент на доказ 
того, що всі народи світу намага
лися визначити сутність гідності, 
ц інності лю дської особи та її 
прав. Ці намагання тривають і 
нині. Важливо проілюструвати це 
фактами боротьби за громадські 
та політичні права, кампаніями 
проти рабства, боротьбою за еко
номічні й соціальні права тощо.

працюючи над тек-



стом Загальної декларації прав 
людини, бажано дати учням змо
гу відчути мову декларації, ре
альні життєві проблеми, пов 'я
зані з її принципами та нормами. 
Робити це слід для того, щоб 
принципи не сприймались учня
ми як абстрактні, а переконува
ли їх у можливості на практиці 
застосовувати справедливість, 
свободу та рівність.

Л о-трете , вдаватися до роз
мірковування. Культура прав лю
дини засвою ється лиш е тоді, 
коли люди переконані, що це не
обхідно. Ця культура вимагає по
стійного захисту. Кожний пови
нен розуміти, що твердження «я 
маю право на це» випливає не з 
тверджень «я хочу цього» чи «це 
мені потрібно», аз: «це — моє пра
во, воно надане мені державою і 
суспільством».

виховувати 
грамотність у питаннях щодо 
прав людини. Це грамотність 
особливого порядку, оскільки 
саме вона виховує здатність ви
носити відповідальні та пра
вильні рішення й судження, жит
тєво необхідні для виживання. 
Позитивний досвід, набутий у 
школі, може допомогти розвит
кові цих здібностей.

Ло-я'я/пе, застосовувати ко
лективне обговорення проблем за 
повної свободи висунення про
ектів, рішень. Мета цього методу 
полягає в тому; щоб обговорити і 
записати все, що пропонується, 
хоч би яким неймовірним воно 
уявлялось. Існує три правила та
кого обговорення: і) пояснення 
теми; 2) прийняття всіх вислов
лених ідей; 3) відмова від будь- 
якої критики під час цього про
цесу. Необхідно сприяти тому, 
щоб учні не поспішали з аналі
зом, а продумали всі можливі ва
ріанти рішення.

Ло-июс/яе, виховувати впев
неність у собі та прищеплювати 
повагу до інших. Вчитель допо
магає учням самореалізуватися: 
вільно висловлюватися, спілку
ватися між собою і турбуватися 
одне про одного.

Ло-сьаме, заслужити довіру 
класу. Уважно й доброзичливо 
роз'яснювати кожний вид робо
ти; пояснювати незнайомі слова,

поняття; забезпечити дітей інфор
мацією (не лише з конкретного 
виду роботи, а за суміжними про
блемами, які стосуються життя 
учнів); виявляти тактовність.

Програма «Вчимося бути гро
мадянами» [6]

Цей курс адресований учням 
7 (8) класів загальноосвітніх на
вчальних закладів, як  складова 
суспільствознавчої освіти. Він 
ставить за мету «виховувати су
часного громадянина-патріота 
української держави, готувати 
учнівську молодь до виконання 
ролі активних громадян та ознай
омити її з громадянськими навич
ками й цінностями, необхідними 
для ефективної участі в житті 
громадян» [7].

Матеріалами курсу передба
чено розвиток гром адянської 
компетентності, а саме таких її 
елементів:

А навчальна компетентність 
(здатності, пов'язані з необхідні
стю подальшої освіти у соціаль
них умовах, що постійно зміню
ються);

А дослідницька компетент
ність (здатності, пов'язані з ана
лізом та оцінкою поточної соці
альної ситуації);

А компетентність соціального 
вибору (здатності, пов 'язан і з 
умінням здійснити вибір і прий
няти рішення в конкретній соці
альній ситуації, під час зіткнен
ня з конкретними соціальними 
проблемами);

А компетентність соціальної 
дії (здатності, пов'язані із завдан
нями щодо реалізації зробленого 
вибору прийнятого рішення);

А комунікативна компетент
ність (здатності спілкування з 
іншими людьми, передусім під 
час вирішення соціальних про
блем) [92, 44.?].

Особливістю курсу «Вчимося 
бути громадянами» є те, що він 
укладений за тематичним прин
ципом. При цьому забезпечуєть
ся послідовне, цілісне розкриття 
всіх тем курсу які розпочинають
ся з особи, її найближчого сере
довища — сім'ї, родини, з наступ
ним поглибленням і вдоскона
ленням в інших соціальних гру
пах. Кожна тема — «це своєрід
ний концентр, що включає певне
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коло питань, характерних д ля тієї 
чи іншої суспільної групи... За
пропоновані проблеми в темах 
розглядаються в морально-етич
ному правовому історико-куль- 
турному аспектах». Окрім того 
інформаційний компонент кож
ної теми має вихід на певну сусп
ільну дію, яку учні зможуть реал
ізувати як на уроці, так і у виг
ляді домашнього завдання. Курс 
має практичну спрямованість, 
оскільки «передбачає виконання 
колективних та індивідуальних 
завдань, що зорієнтовані на кон
кретні дії: провести опитування, 
заповнити анкету, скласти ро
довід тощо» [8].

Програма «Європейські сту
дії» [9]

Це інтегрований курс на мо
дульній основі, який можна ви
кладати як окремий факультатив
ний курс для учнів 8—12 класів 
(розрахований на 34 години).

Модулі курсу можуть також 
використовуватися окремо під 
час викладання таких предметів, 
як «Історія», «Іеоррафія», «Грома
дянська освіта», «Людина і світ», 
«Іноземна мова», «Основи еконо
міки».

Зміст курсу складає комплекс 
знань, умінь, навичок та компе- 
тентностей, які мають сприяти 
активній участі в політичному 
правовому економічному й куль
турному житті сучасного суспіль
ства і вихованню учня як свідо
мого гром адянина України та 
Європи.

Програма «Громадянська осві
та» (Р Арцишевський, Т. Бакка,
І. Гейко та інш і, упорядник 
С. Позняк) [10]

У пояснювальній записці за
значено, що «серйозною перешко
дою на шляху українського сусп
ільства до становлення та розвитку 
демократії є відсутність досвіду 
життя в умовах демократії. Внаслі
док цього в Україні об'єктивно зро
стає значення громадянської осві
ти —інтегративної галузі гуманітар
них знань, що повинна підготувати 
громадян до життя в умовах демок
ратії. Саме тому актуальним зав
данням для України є впроваджен
ня курсу громад янської освіти в за
гальноосвітніх навчальних закла
дах» [11].
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Іоловною метою курсу є спри
яння формуванню особистості, 
якій притаманні демократична 
громадянська культура, усвідом
лення взаємозв'язку між ідеями 
індивідуальної свободи, прав лю
дини та її громадянської відпові
дальності, готовність до компе
тентної участі в житті суспіль
ства.

Завданням и курсу «Грома
дянська освіта» є : '

# надання ш колярам знань 
про світові демократичні здобут
ки та особливості становлення 
демократії в Україні;

ж формування мотивації та ос
новних умінь, необхідних для 
відповідальної участі в громад
сько-політичних процесах, кри
тично-конструктивне ставлення 
молоді до життя суспільства;

ж сприяння формуванню орі
єнтації учнів на загальнолюдські 
демократичні цінності;

ж сприяння становленню ак
тивної життєвої позиції громадян 
щодо реалізації ідеалів і ціннос
тей демократії в Україні;

ж створення умов для набуття 
учнями досвіду громадянських 
дій, демократичної поведінки та 
спілкування [12].

Відмінність курсу від тради
ційних полягає в тому, що, по- 
перше, він є інтегрованим, тобто 
охоплює ф ілософ ські, аксео- 
логічні, політичні, правові, еко
номічні, культурологічні, соці
ально-психологічні знання тощо. 
По-друге, завданням курсу є не 
тільки н ад ан н я певної суми 
знань, а насамперед — «сприян
ня формуванню  особистісних 
якостей та ціннісних орієнтацій, 
притаманних громадянинові де
мократичного суспільства, фор
мування вм інь громадянської 
участі, громадянської відпові
дальності» [13].

Зміст програми враховує по
слідовність вивчення філософ
ських, аксеологічних, правових, 
економічних, культурологічних 
знань, умінь, навичок та практич
них дій особистості для життя в 
демократичному суспільстві.

П рограм а розрахована на 
вивчення курсу в 9 — 11 класах 
по 34 години на рік (1 година на 
тиждень).

МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВЩ

Таким чином , проведений 
нами аналіз програм із суспіль
ствознавчих  ди сц и п л ін  дає 
підстави стверджувати, що ство
рено ґрунтовну методичну базу 
для викладання їх на новому 
рівні, що відповідає вимогам сьо
годення. З огляду на це варто роз
глянути особливості концептуа- 
лізації категорій шкільних сусп
ільствознавчих дисциплін.

Відправні категорії концепту- 
алізації навчальної дисципліни — 
це категорії, які дають власну на
зву тій чи іншій галузі знань і в 
яких більш-менш виразно від
дзеркалюється специфіка пред
мета і завдань даної дисципліни.

Відправні категорії концепту- 
ал ізац ії зап роп он ован и х  н а 
вчальних дисциплін можуть бути 
кількох типів. Перший тип — це 
монопредметні відправні кате
горії. Вони вказують на те, що 
межі концептуалізації даної тео
ретичної системи обмежуються 
предметом однієї науки. Другий 
тип — діапредметні поняття, у 
змісті яких відображено синтез 
предметних сфер двох наук (на
приклад, правознавства і полі
тології). Третій тип — поліпред- 
метні поняття інтеграційної спря
мованості, в яких окреслюються 
предметні поля трьох і більше 
споріднених  наук. О собливе 
місце посідає четвертий тип ка
тегорій, які можна умовно позна
чити як  «суперполіпредметні», 
або «безпредметні» понятгя-кон- 
цепти. Тут ідеться про поняття, 
зміст яких відзначається своєю 
«бездонною» абстрактністю і які 
внаслідок цього можуть обійма
ти безкінечну множину найрізно
манітніших предметних сфер.

Таку інтегрованість різних 
категорій на разі забезпечує на
вчальний курс «Людина і світ», 
адже під цю назву можна поста
вити значну кількість тематичних 
спрямувань, кожне з яких буде 
правомірним. Наприклад, «Лю
дина і світ музики», «Людина і 
світ політики», «Людина і світ 
природи», «Первісна людина і 
прадавній світ», «Людина в ан
тичному світі» тощо. При цьому 
поняття «світ» нерідко вживаєть
ся у переносному розумінні, поз- 
бавляючи цим відправну катего

рію однозначності, що в свою 
чергу загрожує логічною плута
ниною в поняттях. Отже, предмет 
навчальної дисципліни, про яку 
йдеться, має охоплювати «люди
нознавство» і «світознавство». 
Свого власного проблемного поля 
(воно має бути в кожної навчаль
ної дисципліни) у шкільного су
спільствознавства немає. В ньо
му інтегровано понад ЗО наук.

Будь-яка інтеграція прохо
дить крізь диференціацію, будь- 
який синтез — крізь аналіз. Спо
чатку пізнаються одиничні еле
менти, потім вони інтегруються в 
цілісну систему знань, що супро
воджується поступовим усклад
ненням процесу пізнання. Не
зм ін н а  аксіом а ш кільного  
пізнання — від простого до склад
ного, від відомого до невідомого. 
Що ж до курсу «Людина і світ», 
то тут інтегрується значна кіль
кість не відомих учням наук (точ
ніше, їх фрагментів). Таке «інтег
рування» (невідомого з невідо
мим) не може не позначитися на 
сприйнятті дисципліни, став
ленні до неї учнів і вчителів.

Якою ж має бути концепція 
структурування змісту суспіль
ствознавчих дисциплін  у с е 
редній загальноосвітній школі? 
На нашу думку насамперед слід 
повернути цьому навчальному 
курсу його відправну категорію — 
«Суспільствознавство».

Дослідження показали, що ця 
категорія має незаперечні пере
ваги над поняттям  «людина і 
світ», адже суспільствознавство 
орієнтує пізнавальний процес 
лише на один із «світів» — світ 
суспільного життя і вказує на ту 
галузь знань, яка є основою ви
вчення, концептуалізації даного 
курсу. «Суспільствознавство — 
це знання про суспільство». 
Відправна категорія тут одно
значно окреслює предметну сфе
ру навчального курсу, його спря
мування.

Наведений перелік та основні 
характеристики предметів, що 
входять до шкільного суспіль
ствознавства, засвідчує, що нині 
воно перетворюється із засобу 
ідеології на повноцінний курс, 
який складається з багатьох дис
циплін і готує учнів до життя у
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суспільстві, його вдосконалення 
засобами своєї діяльності на ко
ристь собі як члену суспільства і 
всього суспільства в цілому.

Аналіз наведених програм 
засвідчує, що їх зміст не підміняє 
змісту навчальних предметів, а 
виступає ґрунтовним доповнен
ням до теоретичних знань, яких 
учні набувають у ході вивчення 
предметів основної програми.
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вчально-виховного процесу 

І ч ^ п ід  час уроку наочн ість  
відіграє надзвичайно велику і 
важливу роль. За допомогою на
очності засвоєння навчального 
матеріалу відбувається шляхом 
сприйняття історичних подій че
рез «живе споглядання», конкре
тизую ться учнівські зн ан н я , 
створюються певні логічні по
єднання тих чи інших питань, що 
вивчаються. На основі безпосе
реднього сприйняття предметів 
чи за допомогою зображень у про
цесі навчання в учнів формують
ся образні уявлення і поняття про 
історичне минуле. Застосовуючи 
наочність на уроці, вчитель дося
гає кількох результатів одночас
но: 1) залучає учнів до безпосе
редньої діяльності під час уроку; 
2) посилює увагу й пам'ять учня, 
пробуджуючи його цікавість до 
об'єкта споглядання; 3) сприяє 
кращому запам'ятовуванню уч
нем програмового матеріалу через 
виникнення в свідомості учнів 
певних логічних зв'язків. (Дослі
дження німецьких учених Г. Бау- 
ера та А. Пайвіо засвідчили, що

обсяг матеріалу, котрий запам 'я
товується, з використанням на
очності збільшується майже у 
1,5 раза — з 34 % до 67 %) [1]; 
4) вдосконалює процес викла
дання історії, заохочує учнів до 
вивчення історії шляхом урізно
манітнення не лише матеріалу а 
й методів викладання; 5) розви
ває в учнів спостережливість, 
уяву пам'ять, зв'язне мовлення, 
навички аналізу окремих істо
ричних подій та фактів і вироб
лення на основі даних цього ана
лізу певних висновків — як кон
кретних, так і абстрагованих [2].

Принцип наочності сформу
лював і обґрунтував ще в XVII ст. 
Я. Коменський, і з того часу цей 
принцип не втратив своєї акту
альності й важливості. Це знахо
дить своє відображення в роз
маїтті видів наочності та їх кла
сифікацій. За визнанням мето
дистів, усі класифікації зводять
ся до визначення двох-трьох од
норідних груп, до яких належать 
або тільки наочне приладдя, або 
всі наочн і засоби  навчання 
історії. В останньому випадку 
розрізняють: 1) справжні речові

пам 'ятки минулого; 2) образо
творчі (образні) засоби; 3) умов
но-графічні засоби [3].

Серед цих видів наочних за
собів використання картин істо
ричної тематики в процесі на
вчання має особливий ефект, ос
кільки засвоєння знань відбу
вається в атмосфері інтелекту
альних, моральних та естетичних 
переживань, творчості вчителя й 
учнів. Використання такої карти
ни дозволяє сформувати історич
ний образ минулого, який закар
бовується в пам'яті, сприймаєть
ся не тільки розумом, а й серцем 
дитини. Отже, ми можемо гово
рити про розвиток образного мис
лення учнів і, зокрема, їхньої істо
ричної уяви. Образне мислення 
відіграє значну роль у навчанні та 
вихованні сучасної людини, адже 
відповідає законам  природи, 
сприяючи гармонійному розвит
ку обох півкуль мозку, розвива
ючи пам'ять і здатність концент
рувати увагу. Слід також зважати 
на те, що багато понять, узагаль
нень, що вивчаються в курсі су
спільних дисциплін, мають пев
ну художньо-образну основу що
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