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23 листопада 2011 р. Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. У порівнянні з 

попереднім (2004 р.), в новій редакції Стандарту зазнала змін освітня галузь 

«Суспільствознавство». Так, замість таких структурних компонентів як: історія рідного 

краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль, економіка, філософія, 

громадянська освіта уведено лише два: історичний та суспільствознавчий.  

Однак зменшення структурних компонентів не вирішило проблем, що існували в 

галузі. За умови відсутності концепції історичної освіти стандарт, що за визначенням має 

бути зразком та еталоном, став, по суті, компіляцією різних підходів, що існують в галузі. 

Це знайшло своє відображення, зокрема, в поняттях, які використані для опису змісту та 

вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

Так, концептуальна неузгодженість проявляється уже в підході до ключового для 

галузі поняття «суспільство». Відповідно до документа, в школі етапи розвитку 

суспільства мають розглядатися за лінійною схемою: «давні», «середньовічні», 

«індустріальне», «інформаційне». Із зазначеної схеми вибиваються поняття «сучасне 

суспільство», яке згадуються в стандарті. Очевидно, за задумами розробників, зазначений 

тип суспільства відрізняється від «інформаційного». А також «українське радянське», що 

має відрізнятися від більш загального поняття «індустріальне» 

Окрім понять, які описують етапи розвитку суспільства, в документі використані 

такі, що відносяться до характеристик: «демократичне», «громадянське» та 

«полікультурне». 

Поруч із поняттям «суспільство» в стандарті використані схожі за змістом «соціум» 

та «спільнота». Окрім того, в схожому контексті використовується більш широке поняття 

«цивілізація». Так, із документу можна довідатись, що окрім «індустріального 

суспільства» існує «індустріальна цивілізація», яка приходить на зміну «традиційній».  

Характерно, що з усіх видів «цивілізацій» в документі окремо виділена лише 

«європейська». Увагу до неї можна було б пояснити певним соціальним замовленням, 

«вибором» суспільством певного вектору розвитку, тощо. Однак в описовій частині 

документу це жодним чином не згадується, а серед завдань історичного компоненту 

говориться про «ознайомлення учнів із духовними і культурними (очевидно теж 

принципово різними між собою – С.Г.) надбаннями та цінностями, історико-культурними 

традиціями українського народу і цивілізації в цілому». 

Із описаним поняттям пов’язаний ще один пасаж стандарту. Так, в змістовій частині, 

що стосується раннього нового часу використано евфемізми «розширення європейської 

цивілізації» та «зустріч цивілізацій», а в описі вимог до рівня підготовки учнів ці ж явища 

описані більш відверто як «колоніальна експансія європейців». 

Ще одне поняття – «держава» використане не як одна із складових чи ознак більш 

широкого поняття «цивілізація», а як рівнозначне. Зокрема, коли йдеться про 

«становлення, розвиток та особливості цивілізацій і держав Стародавнього Сходу та 

античної цивілізації» або про «розвиток середньовічних цивілізацій і держав».  

Відсутність узгодженої концепції національної історії, яка б вписувалась в 

загальноєвропейський та світовий контексти проявляється також в неоднозначному 

трактуванні в документі такого дискусійного поняття як «нація». Зокрема, в стандарті 

співіснують терміни «національно-визвольна війна українського народу» та «українське 

національне відродження», що притаманні примордіалістському підходу до трактування 



нації та «формування модерних (як синонім – сучасних) націй», що притаманні 

модерністським підходам.  

Концептуальна невпорядкованість призвела до того, що історія рідного краю 

згадується лише в частині, що стосується основної школи, а роль жінки в суспільстві лише 

в на початку опису історичного компонента для старшої школи. До цього і після цього 

краєзнавчий та гендерний аспекти історії не згадуються.  

Таким чином, в стандарті закладені наступні недоліки:  

1) Неузгодженість підходів до розуміння історичного процесу в цілому, що 

призводить до виділення понять, які важко концептуалізувати, як, наприклад, «сучасне 

суспільство», яке, за логікою викладу має бути «інформаційним», а також до змішання 

понять «суспільство» і «цивілізація». 

2) Відсутність концепції викладання історії призводить до поєднання протилежних 

підходів до національної та всесвітньої історії. Якщо в першій історичний процес 

пов’язаний із існуванням нації з давніх часів, то в другій нації розглядаються як модерні 

явища. 

3) Брак більш-менш узгодженого уявлення про зміст освіти призводить до 

включення в стандарт як спорадичних елементів краєзнавства та тендерної історії, які не 

проходять наскрізною лінією через весь історичний процес, що має вивчатися в школі, а 

з’являється як елементи на певних його етапах.   
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