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^**'4  учасне суспільствознавство -  надзвичай- 
§  но складна галузь наукового пізнання, яка 

ґрунтується на новітніх досягненнях світо
вої і вітчизняної суспільної думки. Його вивчен
ня забезпечує набуття конкретно-наукових знань 
(історичних, економічних, соціологічних, політо
логічних, антропологічних, психологічних та ін.), 
які висвітлюють окремі сторони пізнавальних 
об'єктів або розглядають їх у різних аспектах, на 
різних рівнях, а також світоглядних знань, у яких 
людина і суспільство як пізнавальні об'єкти відо
бражаються в їх цілісному взаємозв'язку.

Вивчення суспільствознавства дає змогу піз
нати суспільні ідеали, засвоїти критерії оціню
вання й самі оцінки різних суспільних явищ і 
людських якостей, норми і принципи, які регу
люють взаємовідносини в суспільстві між різни
ми соціальними групами та окремими людьми. 
Особлива роль у цьому контексті належить учи
телю суспільствознавчих дисциплін, що актуа
лізує проблему його підготовки до професійно- 
педагогічної діяльності.

Проте в сучасному освітньому просторі існує 
низка суперечностей, які гальмують належне ви
рішення завдань, що постають перед майбутнім 
учителем суспільствознавства. Найбільш суттє
вими з-поміж них є суперечності: між вимогами 
до нового типу професійної діяльності вчителя 
і традиційною моделлю вищої педагогічної осві
ти; між орієнтацією педагогічної освіти на під
вищення її науковості та необхідністю розвитку 
майбутнього вчителя, його професійного світо
гляду і мотивації: між необхідністю оперативно 
реагувати на постійні зміни в галузі вимог до 
особистісного й індивідуально-творчого потен
ціалу суб'єктів навчально-виховного процесу і 
дискретно-локальним характером системи під
готовки педагогічних кадрів; між прогресуючою 
тенденцією до міждисциплінарного синтезу, ін
теграції наукового знання і дійсним станом тео
рії педагогічної освіти.

Початок викладання суспільствознавчих дис
циплін в українській школі пов'язаний із проце
сами. що мали місце в освітній галузі після жов
тневих подій 1917 р. Суспільствознавство стало 
новим предметом, упровадженим у зміст освіти в 
20 рр. XX ст., воно інтегрувало у змісті різні еле
менти суспільствознавчої науки: філософії, еко
номіки, соціології, географії, історії. Чинні на той 
час програми суспільствознавства спрямовува
ли на посилення зв'язку школи з життям і реко
мендували вчителям у викладанні будь-якої теми

ґрунтуватися на явищах суспільного життя, які 
безпосередньо оточують дітей.

Як окремий предмет «Суспільствознавство* іс
нувало в українських школах до початку 30-х рр. і 
зникло в умовах сталінського реформування шко
ли. До 50-х рр. «Суспільствознавство* не входило 
до переліку предметів, що викладалися у школах 
Української Радянської Соціалістичної Республі
ки (УРСР). Вочевидь, адміністративно-командна 
система не була зацікавлена у формуванні в учнів 
ані суспільствознавчих знань, ані демократично
го типу мислення.

«Хрущовська відлига* змінила пануючий тота
літарний режим і зумовила певні позитивні зміни 
в соціально-економічному та політичному жит
ті країни. Це породило нові вимоги до шкільної 
освітньої галузі «Суспільствознавство* -  її змісту, 
форм і методів. У  грудні 1958 р. було прийнято 
«Закон про зміцнення зв'язку школи з життям і 
подальший розвиток системи народної освіти в 
СРСР*, який визначив нові завдання навчання і 
виховання молодого покоління. Ці завдання на
бувають надзвичайної значущості, стають цен
тральними питаннями у діяльності державних і 
суспільних організацій. У  квітні 1959 р. в Украї
ні ухвалено аналогічний закон УРСР.

Згідно з ідеями, закладеними в цих докумен
тах, заперечувався суто академічний статус 
школи, який відмежовував її від економічного, 
соціального і політичного життя країни та по
треб науково-технічного прогресу. І в результа
ті розпочинаються пошуки нового змісту, форм 
і методів, спроможних виконати всі задекларо
вані завдання. Одним із результатів таких пошу
ків стає відновлення у 1962-1963 навчальному 
році викладання суспільствознавства у серед
ніх загальноосвітніх закладах. Згідно з визна
ченням, поданим у «Педагогічній енциклопедії* 
1966 р., суспільствознавство розумілося як «на
вчальний предмет, який викладається з метою 
забезпечення засвоєння учнями основ політич
них знань, навчання їх розуміти теорію і політи
ку Комуністичної партії і сприяння залученню 
учнів до боротьби за її проведення в життя*. Тут 
же зазначалося, що курс «Суспільствознавство* 
допомагає «формуванню в учнів наукового кому
ністичного світогляду, становленню високих мо
ральних якостей радянської людини*.

Поряд з уроками суспільствознавства у поза- 
класній роботі набули поширення екскурсії на 
виробництво, у колгоспи та радгоспи, на вистав
ки, у музеї. Практикувалися зустрічі, на яких
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виступали кращі представники виробничих ко
лективів, бригад комуністичної праці, керівники 
підприємств і колгоспів, працівники радянських 
установ, суду та прокуратури. Це забезпечувало 
прямий зв'язок суспільствознавчого матеріалу, 
що вивчався, з життям і розвитком пізнаваль
ної активності учнів, а вивчення філософських, 
соціологічних та етичних проблем відбувалося 
також у гуртках, на факультативних заняттях з 
етики, естетики та логіки. Така система вивчен
ня суспільствознавства проіснувала до середини 
80-х рр. XX ст.

У  1988 р. Всесоюзний з'їзд працівників народ
ної освіти, який відбувся в Москві, у резолюці
ях пропонує створити новий інтегрований курс 
суспільствознавства під умовною назвою "Лю
дина і суспільство*. Ці зміни були продиктова
ні суспільними трансформаціями та політикою 
перебудови М. Горбачова. З розпадом Радян
ського Союзу та здобуттям незалежності Украї
ни 90-ті рр. приносять зовсім новий зміст у су
спільствознавство.

Педагоги 90-х рр. збуджені ліквідацією тота
літарної, заідеологізованої радянської системи 
освіти, активно впроваджують в освітній про
цес ідеї деполітизації. Причому обґрунтовуєть
ся недоцільність втручання у зміст навчально- 
виховного процесу різноманітних партій та 
ідеологій, культивується аполітизм, мінімізуєть
ся обсяг політичних знань. Наслідком цього ста
ла поява вакууму в навчанні та вихованні моло
дого покоління, який швидко й досить активно 
заповнювався чужими духовними та політични
ми соціальними цінностями і сурогатами.

В українському суспільстві періоду 90-х рр. 
активізується діяльність різного роду зарубіж
них місіонерських, релігійних, громадських ор
ганізацій, корпорацій, які своєю поведінкою 
демонстрували, що «це не стільки свідчення 
відкритості суспільства, його демократизації, 
скільки нездатність держави і громадських ін
ституцій захистити власну духовність і грома
дянську гідність.

З 1992 по 1995 рр. XX ст. українське суспіль
ство відмовляється від уроків суспільствознав
ства у школі. Тож, починаючи з 1995 р., ви
кладання таких предметів як "Людина і світ*, 
«Людина і суспільство* за підручниками під за
гальною редакцією Романа Арцишевського вело
ся у невеликій кількості шкіл гуманітарного про
філю як курс за вибором або факультатив.

Демократичні процеси, які пройшли за пер
ше десятиріччя незалежної України, привнесли 
в школу нові пілотні курси: "Практичне право*, 
"Громадянська освіта*, "Вчимося бути громадя
нами*, "Людина і світ*, "Людина і суспільство*, 
"Основи політології*, "Основи релігієзнавства*, 
"Права людини*. З 2004 р. суспільствознав
чі предмети "Людина і світ*, "Людина і суспіль
ство* переходять до інваріативної частини на

вчального плану, що свідчить про демократичні 
перетворення в Україні. А  демократія може до
сягти успіху лише там. де еліти і громадяни від
дані цінностям, принципам, ідеалам правового 
демократичного світогляду. Державна влада в 
той час була зацікавлена в освічених громадя
нах, і в школах вводилися нові суспільствознавчі 
предмети: етика, християнська етика, художня 
культура, економіка, громадянська освіта, осно
ви демократії.

Зміна політичних еліт у 2010-2013 рр. повер
нула шкільне суспільствознавство в історичні 
реалії періоду 30-х рр. XX ст. І знову зі шкіль
них планів зникають суспільствознавчі предме
ти. Навіть інваріативний курс "Людина і світ* для 
11 класу запропонували осягнути за 17 годин 
шкільного часу. Хочеться вірити, що страшні 
часи повернення до тоталітарної системи освіти, 
до того, що суспільству потрібен лише "Спожи
вач* та "смиренний гвинтик державної машини*, 
а не творець і активний громадянин, більше ніко
ли не повернуться у світ шкільного життя. 1 зно
ву основним гаслом навчання і виховання ста
не правова та морально-етична освіта молодого 
покоління.

У  складних реаліях сьогодення важливим пи
танням залишається формування особистості 
дитини. Правова та морально-етична освіта є од
ним із найважливіших чинників розвитку осо
бистості. становлення громадянського суспіль
ства та демократичної правової держави. Вона 
є важливою передумовою формування правосві
домості учнів, правових орієнтирів особистості, 
правомірної морально-етичної поведінки та за
гальної правової культури. У  Законі України «Про 
освіту* проголошено, що метою освіти, серед ін
ших положень, є виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних до сві
домого суспільного вибору, збагачення на цій 
основі інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу. Вихованню у цьому процесі 
відводиться особлива роль.

Основними рисами особистості, на вихован
ня яких учитель звертає особливу увагу, є: ввіч
ливість, громадянськість, доброта, дружба, дові
ра, лагідність, милосердя, мужність, патріотизм, 
повага, порядність, працьовитість, прощення, 
скромність, співчуття, толерантність, чесність, 
чуйність, щирість. Усі ці загальнолюдські чес
ноти починають закладатися з першого дня на
родження дитини, однак у шкільних умовах їх 
формування спирається на професійну осно
ву. Основними принципами виховання в рам
ках освітнього процесу, як зазначено у статті 
6 Закону України «Про освіту*, є гуманізм, де
мократизм, пріоритетність загальнолюдських 
духовних цінностей. Цей ряд можна доповни
ти наступними принципами: науковості, безпе
рервності, індивідуалізації, природовідповіднос- 
ті. зв'язку виховання з життям.
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Всі ці принципи вчителю можливо зреалізува
ти, якщо він володіє професійними компетент- 
ностями, має спеціальну професійну підготовку, 
може ефективно організувати виховний вплив 
на учнів, формувати в дітей громадянську са
мосвідомість та соціальну активність.

У  цьому процесі важливою рисою є активність 
педагога, участь не лише у класній і позакласній 
діяльності, що відповідає нормам педагогічного 
навантаження, а й прояв ініціативності.

Нині перед шкільною освітою стоїть завдан
ня розвитку особистості учнів, активізація всіх 
форм класної, позакласної та позашкільної ро
боти з учнями, підвищення рівня викладання 
шкільних суспільствознавчих предметів, а саме: 
етики, християнської етики, філософії, грома
дянської освіти, правознавства, курсу "Люди
на і світ" у початковій, основній та старшій 
школі. Важливим є створення безперервного 
зв'язку між галуззю початкової школи «Людина 
і світ" та галуззю «Суспільствознавство" основ
ної і старшої школи. Саме на цю галузь у дер
жавному освітньому стандарті покладено за
вдання сприяти особистісному розвитку учнів, 
формуванню соціальної і громадянської компе- 
тентностей шляхом засвоєння різних видів со
ціального досвіду, що складається із загально
людських, загальнокультурних та національних 
цінностей, соціальних норм, громадянської ак
тивності, прийнятої в суспільстві поведінки, 
толерантного ставлення до відмінностей куль
тур, традицій і різних думок: виховання гуман
ної, соціально активної особистості, яка усві
домлює свою належність до етносоціального та 
соціально-культурного середовища, здатна ро
зуміти значення життя як найвищої цінності; 
оволодіння способами діяльності та моделями 
поведінки, які відповідають загальноприйня
тим нормам моралі та права.

Наступні завдання суспільствознавчої осві
ти -  інтегрувати суспільствознавчі знання 
школярів з етики, права, філософії та курсів 
духовно-морального спрямування; розвивати 
пізнавальні можливості школярів: увагу, сприй
няття. пам'ять, мислення, співставлення, аналіз, 
синтез; створити підґрунтя в підготовці до дер
жавної підсумкової атестації; сприяти вихован
ню в учнів патріотизму, поваги до себе та чле
нів суспільства, моральних чеснот; забезпечити 
належну підготовку учнів до щорічних інтелек
туальних змагань.

Зміст предметів суспільствознавчого циклу 
має на меті ознайомити учнів зі спільними для 
всіх християнських конфесій моральними цін
ностями та навчити учнів поводити себе у від
повідності з ними. Він охоплює сфери спілкуван
ня, діяльності й поведінки у ставленні до Бога; до 
себе; до своїх ближніх: до держави; до природи; 
а також знання біблійні, історичного та культу
рологічного характеру.

Правовознавчий цикл курсів спрямований на 
систему правових знань, умінь і навичок, забез
печення формування компетентності учнів в ін
телектуальній, соціально-правовій, комуніка
тивній, інформаційній та інших сферах життя. 
Передбачається глибше й повніше опанування 
учнями знань про державу та право, закони та 
підзаконні акти, основні положення галузевого 
законодавства, методи пізнання в юриспруден
ції та формування на цій основі наукового сві
тогляду, вироблення юридичного стилю мислен
ня, розвиток дослідницьких умінь та проектної 
діяльності, бажання обрати майбутню профе
сію. пов'язану з використанням та застосуван
ням юридичних знань.

Оволодіння знаннями з суспільствознавчих 
шкільних предметів -  основи правознавства, 
етики, християнської етики, курсів "Людина і 
світ" та філософії -  дає змогу учням усвідоми
ти систему моралі, яка охоплює моральну сві
домість, моральні норми і принципи, моральні 
ідеали, моральні почуття, моральні відносини, 
моральну діяльність, формування звичок і нави
чок моральної поведінки людини на основі за
гальнолюдських цінностей.

Перехід українського суспільства у новий стан 
свого розвитку закономірно поєднується з удос
коналенням усіх соціальних інститутів і систем, 
зокрема, й системи освіти. Однак які б рефор
ми і модернізації у галузі освіти не відбувалися, 
всі вони в результаті фокусуються на вчителе
ві як творчій, соціально активній, професійно 
компетентній особистості, котра адаптована до 
неоднозначних суспільних реалій і спроможна 
передавати свій досвід молодому поколінню у 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
закладів.
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