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До проблеми формування системи соціальних цінностей та 
історичного мислення у студентів історичних факультетів 

педагогічних вузів 

 

У пропонованій статті знайшли свою висвітленнѐ деѐкі теоретичні аспекти проблеми 
формуваннѐ у студентському середовищі системи соціальних цінностей на основі історичного 
мисленнѐ в процесі історичної освіти. Актуальність дослідженнѐ полѐгаю в тому, що прилученнѐ 
молодого поколіннѐ до соціальних цінностей, що існуять у сучасному українському суспільстві, 
шлѐхом виробленнѐ у нього історичного мисленнѐ та історичної свідомості сприѐтиме 
формування у нашій країні розвинутого громадѐнського суспільства. 

Ключові слова: соціальні цінності, історичне минуле, історичне мисленнѐ, історична 
свідомість. 

 

В предложенной статье отображены некоторые теоретические аспекты проблемы 

формированиѐ в студенческой среде системы социальных ценностей на основе исторического 

мышлениѐ в процессе исторического образованиѐ. Актуальность исследованиѐ заклячаетсѐ в 

том, что приобщение молодого поколениѐ к социальным ценностѐм, которые существуят в 

современном украинском обществе, путем созданиѐ у него исторического мышлениѐ и 

исторического сознаниѐ способствует формирования в нашей стране развитого гражданского 

общества. 

Ключевые слова: социальные ценности, историческое прошлое, историческое мышление, 

историческое сознание. 

 

The following article deals with some theoretical aspects of the problem of development the social 

values among students’ groups on the basis of historical thinking in a process of historical education .The 

relevance of this research to the present day lies in the necessity of attraction the young generation to 

social values which exist in a modern Ukrainian society by means of creation of historical thinking and 

historical consciousness which will promote the creation of the developed civil society in our country. 

Key words: social values, historical past, historical thinking, historical consciousness. 

 

Постановка проблеми. Проблема формуваннѐ соціальних цінностей особистості виступаю 
актуальним питаннѐм сучасної суспільної ситуації. В цьому світлі особливої актуальності набуваю 
проблема формуваннѐ соціальних цінностей молодіжного середовища, оскільки від нього 
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залежить майбутній соціальний, економічний та духовний розвиток нашої держави, і ѐк наслідок, 
формуваннѐ в нашій країні розвинутого громадѐнського суспільства. Соціальні цінності, ѐкі 
засвояятьсѐ молодими лядьми в процесі соціалізації, повинні сприѐти ѐк їх всебічному 
індивідуальному розвитку, так і відповідати потребам суспільства. Одним із головних завдань 
сучасної вищої школи в Україні виступаю не тільки фахова підготовка спеціалістів, а й всебічний 
розвиток їхньої особистості. 

З досвіду педагогічної роботи відомо у сучасних умовах, що на особливу увагу заслуговую 
проблема формуваннѐ таких соціальних цінностей ѐк соціальна відповідальність, патріотизм, 
політична толерантність. Саме такого роду цінності повинні формуватисѐ в умовах демократичних 
перетворень, ѐкі відбуваятьсѐ в Україні вже протѐгом майже двох десѐтиліть. 

Мета статті. Пропонована робота маю на меті з’ѐсуваннѐ значеннѐ формуваннѐ у середовищі 
студентів історичних факультетів педагогічних вишів соціальних цінностей притаманних 
сучасн6ому українському суспільству, виробленнѐ у них історичного мисленнѐ та історичної 
свідомості, що виступатиме у майбутньому невід’юмноя складовоя їхньої майбутньої діѐльності. 

Виходѐчи з поставленої мети необхідно вирішити такі завданнѐ: 

 з’ѐсувати сутність та функції соціальних цінностей у суспільному житті; 

 виѐвити взаюмозв’ѐзок соціальних цінностей з історичноя свідомістя та соціально-історичним 
досвідом; 

 розкрити значеннѐ історичного мисленнѐ та історичної свідомості ѐк засобів формуваннѐ 
соціальних цінностей в процесі історичної освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема, висунута у пропонованій статті піддаваласѐ 
дослідження в двох аспектах: історико-філософському та методологічному. Перший аспект 
висвітляю загальні питаннѐ щодо визначеннѐ основних понѐть, ѐкі пов’ѐзані зданоя проблемоя. 
Він знайшов свою відображеннѐ у роботах В. П.Беха, Р. С.Грігорьѐна, С. И.Дюхтѐрюва, В. 
А. Юльчанінова, Л. О.Зашкільнѐка, В.М. Кладова, В. В. Масненко, В. П. Федякіна та ін. дослідників. 
Щодо методологічного аспекту, то тут існуять праці та статті, авторами ѐких ю В. С. Буцевицький, К. 
М.Левківський, Л.В Теліженко, М. І. Круглѐк, а також зарубіжні науковці К. Галлагер та К. Фішер та 
ін. Однак у працѐх зазначених авторів не знайшло місце достатню висвітленнѐ щодо методичних 
питань прилученнѐ молодого поколіннѐ до соціальних цінностей, що існуять у сучасному 
суспільстві та виробленнѐ в нього історичного мисленнѐ і історичної свідомості.  

Уѐвленнѐ про цінності займаю важливе місце у філософському осмисленні соціальної 
дійсності. Цінність, ѐк філософська категоріѐ, що маю універсальний характер, увійшла до 
філософської науки в ѐкості самостійної категорії у 1860-х роках. Цей процес співвідноситьсѐ з 
трактатом німецького філософа Г. Лотце „Підстави практичної філософії”. На його думку, необхідно 
чітко розмежовувати світ ѐвищ та світ внутрішніх цінностей. Лише „царство цілей” виступаю 
„притулком цінностей”. Світ цінностей наділений не просто дійсним існуваннѐм, ѐк те, що повинно 
існувати, але ю „найбільш дійсним в усьому світі”. За В. Вільденбандом цінність передбачаю 
загальнообов’ѐзковість та полѐгаю у всебічному обов’ѐзковому визнанні *4, c. 298+. 

Далі слід звернутисѐ до тих функцій, ѐкі виконуять у суспільстві соціальні цінності. Длѐ цього 
спочатку необхідно звернутисѐ до понѐттѐ „соціалізаціѐ”, під ѐким розуміять процес засвоюннѐ 
індивідом зразків поведінки, соціальних норм і цінностей длѐ його успішного функціонуваннѐ у 
певному суспільстві. Таким чином цінності виконуять функція моральних регулѐторів поводженнѐ 
лядей. Вони надаять можливість особистості сформувати своя внутрішня позиція по відношення 
ѐк до зовнішнього світу, так і до своюї поведінки. 

Цінності – це те, що представлѐютьсѐ більш значним длѐ індивіда, вони ю загальноприйнѐтими 
переконаннѐми щодо цілей, до досѐгненнѐ ѐких він повинен прагнути. Соціальні цінності 
складаять основу моральних цінностей. Наприклад, у христиѐнській моралі існуять десѐть 
заповідей, ѐкі, зокрема визнаять ѐк цінність лядське життѐ „не вбий”, цінність порѐдності у 
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поводженні „не вкради” тощо. Соціальними цінностѐми, відповідно виступаю те, що маю значущість 
і розціняютьсѐ ѐк важливе, те, що ціную і хоче мати суспільство. Існуять групові цінності та цінності 
суспільства. Однак останнім часом у суспільній свідомості та в науці стало важливим відзначати 
загальнолядські цінності. Групові цінності притаманні певній малій групі чи організації. Це 
корпоративні цінності. Цінності суспільні ю цінностѐми, що маять панівне становище в тому або 
іншому суспільстві. Наприклад, в американському суспільстві високо цінуятьсѐ такі цінності ѐк 
уміннѐ володіти собоя, наполегливість, впевненість у собі. У суспільстві Індії домінуять традиційні 
цінності: містицизм, споглѐдальність і пасивне поводженнѐ. Наскільки сильно відрізнѐятьсѐ 
культури різних суспільств, настільки ж сильно відрізнѐтимутьсѐ їх соціальні цінності. Останні 
соціологічні опитуваннѐ свідчать, що серед цінностей в умовах сьогоденнѐ маять популѐрність: 
матеріальний добробут, родина, здоров`ѐ, демократіѐ, стабільність, багатство, колективізм, лябов, 
патріотизм, релігійні цінності. Соціальні цінності можна класифікувати на такі категорії: 

 політичні: патріотизм, демократіѐ, свобода, права лядини, громадѐнськість: 

 економічні: матеріальна забезпеченість, багатство, власність, гроші; 

 моральні: порѐдність, гідність совість, честь, милосердѐ; 

 естетичні: мова, традиції, культура і т. д.; 

 релігійні: заповіді, символи. 
У суспільстві відбуваютьсѐ формуваннѐ ціннісних оріюнтацій, тобто наѐвні в ньому цінності 

стаять оріюнтирами длѐ всіх, або переважної більшості його членів. Ляди живуть, діять, будуять 
свою життѐ у відповідності зданими цінностѐми. У будь-ѐкому суспільстві зазвичай наѐвні цінності 
різного характеру: традиційні та нові, корпоративні та ті, що маять загальне значеннѐ. Ці цінності 
нерідко входѐть між собоя у діаметральне протиріччѐ (наприклад, милосердѐ передбачаю 
віддаваннѐ, а багатство – присвоюннѐ). Таким чином, історіѐ лядської цивілізації представлѐю 
собоя історія боротьби за ті чи інші цінності. Прагнучи вийти із ситуації ціюї боротьби між різними 
ціннісними оріюнтирами, лядство з найдавніших часів прагнуло до виробленнѐ універсальних, 
загальнозначущих цінностей. Відбуваютьсѐ пошук загальнолядських цінностей в економічній галузі 
життѐ суспільства. Загальнолядські цінності ю бажаним, але поки що не дуже ѐсний оріюнтир, над 
ѐким лядство продовжую працявати. Специфіка нашого суспільства полѐгаю в тому, що у нас 
триваю період зміни соціальних цінностей та оріюнтирів *22+. 

Викладач історії маю безпосередню відношеннѐ до викладаннѐ циклу соціальних дисциплін у 
середніх загальноосвітніх закладах. А в сучасних складних економічних умовах, через нестачу 
викладачів соціології, політології, правознавства, філософії та інших предметів суспільного циклу, 
багатьом вчителѐм та викладачам історії доводитьсѐ викладати окрім історії перераховані вище 
навчальні дисципліни в технікумах, коледжах, професійно-технічних училищах. Таким чином, від 
студентів історичних факультетів, ѐк майбутніх вчителів, історії очікуютьсѐ найактивніша участь у 
справі формуваннѐ право свідомого молодого громадѐнина, гідного члена суспільства. Саме від 
його діѐльності залежить формуваннѐ уѐвлень та соціальних цінностей учнів ѐк загальноосвітньої 
школи зокрема, так і молодого поколіннѐ взагалі. А це означаю, що ѐким би може бути наше 
суспільство у майбутні часи, і ѐкий ступінь цивілізованості та демократизації воно буде мати. 
Викладача історії та суспільних дисциплін можна вважати ретранслѐтором соціальних цінностей, 
оскільки предмети, ѐкі він викладаю тісно пов’ѐзані з процесами, що відбуваятьсѐ у суспільстві та 
ѐвищами і соціальними відносинами, що існуять в ньому. 

З історичного досвіду та теоретичних досліджень відомо, що соціальні цінності маять 
властивість трансформуватисѐ у відповідності з новими культурно-історичними умовами. З історії 
лядської цивілізації відомо багато переломних моментів, коли відбуваласѐ докорінна зміна 
цінностей, норм та ідеалів суспільства. Варто навести декілька прикладів. На сході, у 
середньовічному Китаї в 907 році н. е. післѐ падіннѐ імперії Тан була епоха відома під назвоя 
„п’ѐти династій та десѐти царств”. У середньовічній Західній Ювропі – період Реформації та 
Контрреформації. У Східній Ювропі – під час створеннѐ Радѐнського Соязу та його розпаду. 
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Зміна соціальних цінностей та оріюнтирів в багатьох випадках відбуваласѐ через природний 
перебіг подій, без револяційних потрѐсінь та воюнних потрѐсінь. Прикладом можуть служити 
поступові процеси демократизації, що відбуваятьсѐ в українському суспільстві в процесі 
поетапного вдосконаленнѐ правової системи; інтеграційні процеси, ѐкі маять на меті створеннѐ 
юдиного економічно-правового простору в Ювропі: гуманізаціѐ та демократизаціѐ системи освіти та 
вихованнѐ шлѐхом відкриттѐ альтернативних навчальних закладів та впровадженнѐ новітніх 
освітніх технологій в навчально-виховний процес і багато іншого. 

Можна вважати слушноя точку зору В. П. Беха, ѐка полѐгаю в тому, що процес виникненнѐ 
нових соціальних цінностей і ствердженнѐ їх в ѐкості центрів кристалізації нових соціальних 
структур відбуваютьсѐ досить повільно і болѐче. В ѐкості прикладу цей автор наводить становленнѐ 
раннього христиѐнства, ѐкий став суспільним рухом, що пізніше охопив більшу частину земної кулі 
[2, c. 185]. 

ак відзначалосѐ вище, провідна роль у формуванні соціальних цінностей в молодіжному 
середовищі належить викладачеві історії та суспільних дисциплін. У сучасних умовах проблема 
формуваннѐ соціальних цінностей студентів історичних факультетів педагогічних вишів в процесі 
професійної підготовки на методологічному рівні залишаютьсѐ не розробленоя. Однак існуять 
способи виѐвити взаюмозв’ѐзок між соціальними цінностѐми та історичноя свідомістя, а також 
спроби розглѐнути соціально-історичний досвід ѐк цінність. Дослідженнѐм історичної свідомості 
займавсѐ В. П. Федякін. Вказана категоріѐ розглѐдаласѐ ним ѐк світоглѐдна характеристика 
культури будь-ѐкої історичної доби. З його точки зору історична свідомість виступаю своюрідним 
синтезатором та аналізатором лядських цінностей, що слугуять оріюнтиром в оточуячій індивіда 
дійсності, а також засобом його самоусвідомленнѐ *18, c. 11+. 

На моральні та естетичні оцінки в історичній свідомості звертаю увагу В. А. Юльчанінов. Він 
вказую, що моральні оцінки при відповідному методологічному підході „можуть виступати не 
тільки систематичними показниками правильного розуміннѐ історичної ролі оціняваних подій та 
дій, але й достатньо надійним критеріюм історичного пізнаннѐ” *8, c. 35+.  

В. М. Кладовим соціально-історичний досвід розглѐдаютьсѐ ѐк цінність: „під соціально-
історичним досвідом ми розуміюмо сукупність знань, вмінь, навичок, оцінок, одержаних 
соціальним суб’юктом від попередніх поколінь, або вироблених ним на попередніх відносно 
завершених етапах своюї діѐльності” *10, c. 41+. Дослідник наголошую на тому, що соціально-
історичний досвід виступаю загальнолядськоя цінністя, оскільки він містить в собі життювий шлѐх 
всіх попередніх поколінь. Через те, що соціальний досвід ю невід’юмноя частиноя соціального 
життѐ лядства, а також носіюм певних соціальних відносин у суспільстві, цим визначаютьсѐ його 
цінність. З точки зору В. М. Кладова історична свідомість виступаю у структурі суспільної свідомості 
тіюя формоя, ѐка оціняю позитивний та негативний досвід минулих епох., виступаю нормативноя 
за своїм характером, оскільки в ній відбуваютьсѐ накопиченнѐ, зберіганнѐ, оцінка та транслѐціѐ від 
одного поколіннѐ до іншого соціально-історичного досвіду *10, c. 41+.  

На думку С. І. Дехтѐрюва соціально-історичний досвід ю загальноя детермінантоя будь-ѐкого 
виду лядської діѐльності. Досвід попередніх поколінь, що маю відносну самостійність, не тільки 
забезпечую спадковість, а й виступаю регулѐтором змісту наступної діѐльності, визначаю спосіб її 
організації *7, c. 54+.  

Усвідомляячи нерозривний взаюмозв’ѐзок соціальних цінностей з історичноя свідомістя та 
історичним досвідом простежений вказаними дослідниками, на лекціѐх з педагогіки необхідно 
створити всі необхідні умови длѐ ознайомленнѐ студентів з головними соціальними цінностѐми та 
засвоюннѐ їх. Під час вивченнѐ історичних дисциплін студентам можна запропонувати зробити 
порівнѐльний аналіз систем соціальних цінностей, ѐкі були притаманні лядській цивілізації в різні 
історичні періоди та епохи; провести паралель з сучасним суспільством, і нарешті, навчити 
майбутніх вчителів історії визначати причини та історичні умови виникненнѐ та функціонуваннѐ тих 
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або інших систем соціальних цінностей в історичного розвитку лядства. Подібні вправи 
забезпечать можливість не тільки сформувати систему соціальних цінностей студентів-істориків, а й 
навчити їх формувати соціальні цінності свої учнів під час здійсненнѐ ними педагогічної діѐльності. 
Крім того, маячи навички визначати передумови виникненнѐ тіюї чи іншої системи соціальних 
цінностей в історичному процесі, студент історичного факультету, відстежуячи перебіг основних 
суспільних подій, буде в змозі прогнозувати ті чи інші суспільні ѐвища, давати оцінку історичним 
подіѐм. Маячи сформовану систему соціальних цінностей та маячи навички робити порівнѐльний 
аналіз цих систем майбутні викладачі історії матимуть можливість визначати ступінь розвитку 
прогресу лядської цивілізації. А здійсняячи безперервний виховний вплив на молоде поколіннѐ 
вони зможуть контролявати даний процес, пред’ѐвлѐти та формувати дійсні і реальні соціальні 
цінності та вносити певні корективи, ѐкщо суспільство почне звертати на регресивний шлѐх. 
Вивченнѐ та критичне порівнѐннѐ різноманітних систем соціальних цінностей в процесі історичного 
розвитку дозволить уникнути тих трагічних прорахунків та помилок, ѐкі відбувалисѐ ѐк у вітчизнѐній 
історії, так і в історії лядської цивілізації в цілому. 

Історичний досвід поколінь минулих епох завжди відігравав величезну роль у розбудові 
сучасного та майбутнього будь-ѐкої держави у світі. Розуміннѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків 
історичного процесу виступаю одніюя із складових частин історичного мисленнѐ. Розвинуте 
історичне мисленнѐ надаю можливість здійснявати аналіз історичних подій минулого та 
сьогоденнѐ з метоя уникненнѐ помилок та прорахунків у майбутньому, а також ю засобом длѐ 
формуваннѐ системи соціальних цінностей, що відповідаю сучасним вимогам. 

Молоде поколіннѐ, що ю найбільш активним прошарком суспільства, виступаю носіюм нових 
ідей, ѐкі маять у своюму підґрунті власний життювий досвід суспільного життѐ. Ці ідеї втіляятьсѐ 
безперервно і формуять історичні події. Тому більшість істориків вважаю, що історіѐ створяютьсѐ 
сьогодні. Виробленнѐ нових ідей виступаю головноя рушійноя силоя процесу історичного 
розвитку. Однак можна побачити, що дії сучасників не завжди спираятьсѐ на результати 
ретельного аналізу дій попередніх поколінь. Не в кожному випадку можна встановити причинно-
наслідкові зв’ѐзки між різними історичними подіѐми. Так само не завжди можна побачити 
реалізація ціннісного підходу у вирішенні тих чи інших проблем, ѐкі пов’ѐзані з соціально-
політичними подіѐми в нашій країні. У зв’ѐзку з цим перед історичноя освітоя постаять такі 
питаннѐ ѐк визначеннѐ місцѐ та значеннѐ історичного мисленнѐ та історичної свідомості у 
формуванні системи соціальних цінностей студентів історичних факультетів. 

Досліджуячи вказану проблему необхідно визначити те, що необхідно розуміти під понѐттѐм 
історичного мисленнѐ. Вчені маять різні підходи до визначеннѐ цього понѐттѐ. Термін „історичне 
мисленнѐ”, ѐк і термін „соціальні цінності” спочатку затвердивсѐ в історичній та філософській 
літературі. Відомо, що ціюя категоріюя, ще у ХІХ столітті користувавсѐ відомий російський історик 
В. О. Клячевський. В теорії соціально-історичного пізнаннѐ та філософії проблема історичного 
мисленнѐ також не мала достатнього вивченнѐ. Внаслідок цього в цілому психологічні та методичні 
дослідженнѐ багатьох науковців не були зоріюнтовані на вирішеннѐ завданнѐ з формуваннѐ у тих, 
хто навчаютьсѐ історичного мисленнѐ. 

З невеликої кількості визначень історичного мисленнѐ, ѐкі містѐтьсѐ у психолого-педагогічній 
літературі необхідно виділити точку зору психолога та методиста М. І. Круглѐка, в ѐкій 
наголошуютьсѐ, що історичне мисленнѐ „полѐгаю у вмінні розбиратисѐ в подіѐх та ѐвищах 
суспільного життѐ, знаходити їх причини та наслідки, їх закономірності, вивчати історичні події в їх 
причинно-наслідкових взаюмних зв’ѐзках, розуміти історичні ѐвища у виникненні та розвитку ѐк 
вираженнѐ закономірного поступового прогресу. Систематичне та цілеспрѐмоване розкриттѐ 
суттювих особливостей історичних ѐвищ, що вивчаятьсѐ, та їх взаюмних зв’ѐзків ю необхідноя 
умовоя розвитку історичного мисленнѐ” *11, c. 5 – 6]. 

Своя точку зору з приводу тлумаченнѐ терміну „історичне мисленнѐ” висловляю німецький 
методист Г. Версмес. Він вказую, що історичне мисленнѐ – це вміннѐ самостійно підходити до 
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проблеми суспільного розвитку в минулому та сучасному, здійснявати аналіз та порівнѐннѐ 
історичних подій, виѐвлѐти та обґрунтовувати закономірні зв’ѐзки і закономірності розвитку 
історичного процесу, визначати кількісні та ѐкісні зміни у суспільному житті, вміннѐ виѐвлѐти 
класові суперечності, давати класову оцінку подій і брати в них історичні уроки *19, c. 9, 22+. 

З точки зору матеріалістичного розуміннѐ історії (або історичного матеріалізму) „вихованнѐ 
історичного мисленнѐ на матеріалі історичної науки, ѐка представлена у світі теорії історичного 
матеріалізму і ю історичне мисленнѐ” *6, c. 159+. 

На думку В. П. Беспечанського „історичне мисленнѐ відтворяю історичну конкретність, або 
точніше, здатне це зробити” *1, c. 46+. 

Серед сучасних визначень понѐттѐ історичного мисленнѐ найбільш слушним можна вважати 
визначеннѐ В. М. Чумака: „Історичне мисленнѐ – це методологічна рефлексіѐ в процесі вивченнѐ 
історії, закріплена в певний алгоритм пізнавальної діѐльності” *21, c. 78+. 

Таким чином, враховуячи все вище висловлене, виникаю проблема в оновленні головної 
мети історичної освіти, а саме, створенні необхідних педагогічних умов, ѐкі б сприѐли розвитку 
студента засобами історії, формування його соціальних цінностей та оріюнтирів. Головна мета 
історичної освіти сформульована таких документах ѐк в програми з вивченнѐ історії длѐ 
загальноосвітніх шкіл та „Рекомендаціѐ Rес (2001) 15 про викладаннѐ історії у двадцѐть першому 
столітті в Ювропі (ухвалена Комітетом міністрів 31 жовтнѐ 2001 року на 771-ому засіданні 
заступників міністрів)” *15+. Зазначена мета вклячаю в себе:  

 формуваннѐ історичних знань та розвиток історичного мисленнѐ у учнів та студентів, вихованнѐ 
їх ѐк свідомих та активних громадѐн; 

 усвідомленнѐ ними важливих загальнолядських та національних цінностей; 

 прищепленнѐ тим, хто навчаютьсѐ, толерантного ставленнѐ до різноманітностей у суспільстві; 

 підготовку до свідомої творчої участі в суспільному житті через розуміннѐ ними процесу 
історичного розвитку та усвідомленнѐ в ньому свого місцѐ, формуваннѐ в них відповідальності 
за історичну доля своюї України, Ювропу та світу. 

Зокрема, у „Додатку до Рекомендації Rес (2001) 15 про викладаннѐ історії у двадцѐть 
першому столітті в Ювропі (ухваленому Комітетом міністрів 31 жовтнѐ 2001 року на 771-ому 
засіданні заступників міністрів)” наголошуютьсѐ на тому, що „викладаннѐ історії не повинно бути 
інструментом ідеологічного маніпуляваннѐ, пропаганди або підтримки ультранаціоналістичних, 
ксенофобських, расистських або антисемітських та сповнених нетерпимості цінностей” *15+. 

На думку Кармела Галлагера, оволодіннѐ історичними знаннѐми та уѐвленнѐми про історичну 
методологія здатне забезпечити розвиток позитивного мисленнѐ і таких цінностей ѐк терпимість, 
солідарність, повага до різноманітності в суспільстві *5, c. 24 – 26+. Клаудіа Фішер відзначаю: „Мені 
набагато більше імпоную цивілізована історіѐ, ѐка сприѐю усвідомлення того, що існуять різні 
можливості світобаченнѐ, що допомагаю збагнути, що ляди ю різними, але що цього не слід 
боѐтисѐ, історіѐ, що спонукаю до розмови про відмінності та розмаїттѐ поглѐдів, історіѐ, що 
переконливо обґрунтовую доцільність осмисленнѐ власної та іншої точок зору...” *20, c. 220+ 

Про важливе значеннѐ історичної освіти говорить В. Мудрак. З його точки зору, особистісна 
причетність молодого поколіннѐ до надбаннѐ історичного минулого, вміннѐ вільно оріюнтуватисѐ в 
історичних джерелах, передбачаять виробленнѐ у тих, хто володію історичним надбаннѐм навичок 
та вмінь концептуального баченнѐ історичних подій, виділеннѐ у змісті історії таких фактів, ѐвищ, 
подій, персоналій історичних осіб, хронологічних та інших характеристик історичного пізнаннѐ, ѐкі 
висвітляять його цілісне розуміннѐ. В основі історичного матеріалу В. Мудрак бачить цілісне 
баченнѐ історії. Дидактика викладаннѐ історії, на його думку, вводить надбаннѐ у духовно-ціннісній 
сфері лядства в навчально-виховний процес *14, c. 9 – 10]. 



 21 

М. І. Романенко при здійсненні аналізу гностичної та аксіологічної функції в історичній науці 
зауважую, що в історії ѐк у навчальному предметі переважаю останнѐ, оскільки оріюнтаціѐ на 
загальнолядські цінності повинна бути тут набагато повнішоя *16, c. 30+. Така точка зору 
спираютьсѐ, на нашу думку, на те виховне значеннѐ, ѐке маю історична наука у навчальному 
процесі. 

Авторами концепції Гуманітарної освіти В. С. Буцевицьким та Л. В. Теліженко виділѐятьсѐ дві 
концептуально-методологічні основи історичної освіти в нашій країні: 

1) націоцентричну, ѐка знаходить свою відображеннѐ в межах українознавства;  

2) універсалістську, що покладена в основу всіх модернізацій них змін, ѐкі відбуваятьсѐ в 
українському суспільстві, та реалізую загальнонаціональну систему ювропейських ліберально-
демократичних цінностей, ѐкі приживлѐятьсѐ на українському ґрунті [3, c. 242].  

З наведених точок зору вчених педагогів та істориків можна побачити, що історичне мисленнѐ 
тісно пов’ѐзане з ціннісним аспектом історичної освіти, інакше кажучи, воно виступаю одним із 
основних засобів формуваннѐ соціальних цінностей особистості майбутнього викладача історії і 
дисциплін суспільного циклу. 

Далі необхідно звернутисѐ до співвідношеннѐ соціальних цінностей та історичної свідомості 
майбутнього вчителѐ історії. 

Б. Г. Могильницький висловляю думку про те, що розвиток історичної свідомості 
зумовляютьсѐ системоя уѐвлень про минуле та принципом, ѐкий покладений в підґрунтѐ ціюї 
системи. На нижчому (першому) елементарному ступені пізнаннѐ утворяячи його історичні 
уѐвленнѐ відривчасті й хаотичні. Наступна ступінь пізнаннѐ с маю у своюму підґрунті історичні 
знаннѐ, ѐкі складаятьсѐ у певну систему уѐвлень про історичне минуле, окремі відрізки ѐкого 
отримуять наукове тлумаченнѐ. Це можна вважати початком розвитку наукового історичного 
мисленнѐ. Останній вищій ступінь історичної свідомості полѐгаю у всебічному осмисленні 
історичного минулого на рівні закону. На даному етапі випадку історичне мисленнѐ виступаю у 
своюму вузькому значенні, ѐк науковий спосіб пізнаннѐ минулого. З цього приводу Б. Г. 
Могильницький відзначав: „Історична наука створяю історичне мисленнѐ епохи” *13, c. 140+. 

Існую певне співвідношеннѐ між рівнем історичного мисленнѐ та рівнѐми історичної 
свідомості. 

А. І. Уваровим розглѐдаятьсѐ стилі історичного мисленнѐ, ѐкі притаманні різним епохам *17+. 
акщо історичну свідомість розглѐдати ѐк сукупність уѐвлень про минуле лядської цивілізації, то у 
формуванні цих уѐвлень значна роль належить історичному мислення. Інакше кажучи, розвиток 
історичної свідомості виступаю одночасно і розвитком історичного мисленнѐ. 

В. В. Масненко висловляю думку про взаюмозв’ѐзок між історичноя свідомістя та 
соціальними потребами розвитку лядства, а також наголошую на тому, що механізм формуваннѐ 
історичної свідомості маю ѐскраво виражений соціальний характер *12, c. 54+. Таким чином, можна 
переконатисѐ, що в даному випадку наѐвний зв’ѐзок історичного мисленнѐ та історичної свідомості 
з соціальними цінностѐми, ѐкі домінуять уданому суспільстві в даний момент його історичного 
розвитку. 

Не зважаячи на значні розбіжності у підходах до проблеми історичної свідомості між 
представниками сучасних методологічних напрѐмів історичної науки, більшість науковців 
дотримуютьсѐ думки про те, що дана категоріѐ виступаю узагальненим уѐвленнѐм про лядину і 
суспільство у їх загальній еволяції і на конкретних історичних етапах *8, c. 82+. Історична свідомість 
виступаю відображеннѐм стану історичних знань, ѐкі містѐть у собі відомості про власне 



 22 

походженнѐ, найголовніші події, персоналії історичних діѐчів, і ю необхідними духовними 
цінностѐми соціальної спільноти. 

Історичне мисленнѐ та історична свідомість виступаять важливим фактором соціальної 
активності, вихованнѐ патріотичних почуттів, консолідації народних мас, інтеграції та мобілізації їх 
на вирішеннѐ певних задач, що маять соціальне значеннѐ, а також виступаять засобами 
формуваннѐ соціальних цінностей. 
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