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суспільних світоглѐдних позицій суттюво вплинули на розвиток шкільного суспільствознавства, його 

відміна в шкільному плані негативно вплинула на формуваннѐ ціннісної основи молоді. Відсутність 

чітких ідей, моральних імперативів, суспільних оріюнтирів створили духовний вакуум школи цього 

часу. 90-ті рр. поклали початок формування нових цілей, змісту, форм світоглѐдних дисциплін, що 

вплинули на поѐву цілої шкільної галузі «Суспільствознавство» й зумовили модернізація 

професійно-педагогічної, й зокрема, методичної підготовки вчителѐ. 

Дослідженнѐ історії шкільної суспільствознавчої освіти та відповідної підготовки майбутнього 

вчителѐ у 80-ті рр. дозволѐю впевнитисѐ, що ці роки були самими плідними у плані формуваннѐ 

системної методичної підготовки вчителѐ-суспільствознавцѐ, що цілком відповідала вимогам 

тогочасної школи, держави, українського суспільства. І в методологічному, і в змістовому, і в 

дидактичному контексті цей період відрізнѐвсѐ науковими пошуками, глибокими методичними 

напрацяваннѐми, розробленістя навчально-методичного комплексу длѐ учнів (навчальна 

програма, підручник, хрестоматіѐ), длѐ студента (навчальна програма, навчальний посібник), длѐ 

вчителѐ (спеціалізований випуск серії книжок, методичні посібники, статті в журналах з досвіду 

роботи в школах), зацікавленістя держави в реалізації освітніх цілей засобами предмету 

«Суспільствознавство».  
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У статті розглѐдаютьсѐ роль філософської освіти у формуванні світоглѐду 
старшокласників та основні прийоми формуваннѐ філософських знань: роль міжпредметних 
зв’ѐзків у формуванні понѐть, категорій і законів філософії, значеннѐ словникової роботи длѐ 
усвідомленнѐ філософських понѐть, а також значеннѐ теоретичних узагальнень при вивченні 
предметів суспільствознавчого циклу. 

Ключові слова: філософська освіта, філософська свідомість, філософське відображеннѐ 
світу. 

 

В статье рассматриваятсѐ роль философского образованиѐ в процессе формированиѐ 
мировоззрениѐ старшеклассников и основные приемы формированиѐ философских знаний: роль 
межпредметных свѐзей в формировании понѐтий, категорий и законов философии, значение 
словарной роботы длѐ усвоениѐ философских понѐтий, а также роль теоретических обобщений 
при изучении предметов обществоведческого цикла. 

 

Ключевые слова: философское образование, философское мировоззрение, философское 
отображение мира.  

 

The role of philosophical education at the process of forming of upperclassmen’s world-view and the 
main methods of forming of philosophical knowledge: the role of connections between subjects at the 
ideas forming, categories and lows of philosophy, importance of lexical work for mastering of 
philosophical ideas, and the role of theoretical generalizations during the learning of social science are 
examined at the article. 

Key words: philosophical education, philosophical world-view, philosophical reflection of the world. 

 

Постановка проблеми. Засвоюннѐ філософських знань ю важливоя складовоя професійної 
підготовки майбутніх учителів історії до роботи зі старшокласниками. Окреме місце в системі 
суспільствознавчої підготовки студентів посідаять курси «Лядина і суспільство» та «Лядина і світ», 
«Філософіѐ». Протѐгом навчаннѐ у вищих навчальних закладах історики вивчаять основи цих наук, 
що ю базовоя теоретичноя підготовкоя до їх викладаннѐ. Успішність ціюї роботи залежить від 
оволодіннѐ прийомами формуваннѐ філософських знань. Виховна мета філософської освіти 
полѐгаю у формуванні активної життювої позиції старшокласників та необхідності подоланнѐ 
пасивно-споглѐдального ставленнѐ до життѐ, недостатньої соціальної активності. 

Вміннѐ задавати самому собі запитаннѐ та ставити перед собоя завданнѐ – найважливіші 
серед ознак, що свідчать про початок формуваннѐ філософської системи мисленнѐ. При вивченні 
шкільних дисциплін учні засвояять не тільки конкретні факти, але й сформовані на їх основі 
понѐттѐ та закономірності. Спираячись на базові знаннѐ з метоя вкляченнѐ їх в узагальненнѐ 
більш високого порѐдку, переосмислити їх в новій системі знань. 

Аналіз актуальних досліджень. Зміст шкільної філософської освіти визначений документами 
«Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Суспільствознавство» *1+ та «Програми длѐ 
загальноосвітніх навчальних закладів. «Лядина і суспільство»» *2+. У навчальній літературі, 
підручниках длѐ вищих навчальних закладів, Р. А. Арцишевського *3+, А. Д. Боборикина *14+, Л. С. 
Бахмутової *7+ визначені методологічні та методичні засади світоглѐдної освіти. Т. Бакка 
підкреслила актуальність виховної складової шкільного суспільствознавства*4+. П.А. Баранов 
відзначив необхідність участі старшокласників у різних формах громадської роботи*5+. Винѐткову 
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важливість міжпредметних зв’ѐзків длѐ усвідомленнѐ сутності філософських проблем відзначили А. 
С. Бароненко*6+, А.В Теремов та Т.М Турунова*15+. Прийоми формуваннѐ світоглѐду учнів наводѐть 
у своїх роботах В. Р. Букин та А. Ф. Малишевський*8+, В. О. Коваль*9+, Т.В. Коваль*10+, І.Н. 
Кондратенко*11+, Ю. В. Куприѐнова*12+.Тести, логічні схеми та таблиці длѐ перевірки засвоюннѐ 
філософських знань запропонувала Ю. Лисенко*9+.  

Мета статті полѐгаю у необхідності систематизації прийомів формуваннѐ філософських знань 
длѐ практичної реалізації при вивченні філософського блоку суспільствознавчих дисциплін у 
загальноосвітніх школах. 

Виклад основного матеріалу. Важливоя та невід’юмноя частиноя світоглѐду лядини ю 
філософська свідомість, що формуютьсѐ шлѐхом філософської освіти. Формуваннѐ філософських 
знань в учнів розпочинаютьсѐ задовго до їх знайомства зі специфікоя філософії ѐк науки. При 
вивченні шкільних дисциплін на уроках природничого та гуманітарного циклу відбуваютьсѐ 
обов’ѐзкове узагальненнѐ теоретичних знань, усвідомленнѐ закономірностей, ѐвищ і процесів. Цѐ 
важлива робота, що проводитьсѐ на підсумковому етапі кожного уроку, ю першим кроком у 
формуванні філософської освіти старшокласників. Отже, вивчаячи основи наук про природу та 
суспільство, мисленнѐ учнів засвояю філософські основи світоглѐду. Узагальненнѐ філософського 
характеру дозволѐять учнѐм об’юднати на основі найбільш загальних закономірностей дійсності всі 
одержані знаннѐ і життювий досвід.  

Длѐ поглибленнѐ філософської освіти необхідно вирішити такі завданнѐ: формуваннѐ 
філософської свідомості в юдності філософських знань, методів пізнаннѐ, ставленнѐ до світу, що 
базуятьсѐ на переживаннѐ буттѐ; розкриттѐ структури філософської свідомості ѐк філософського 
відображеннѐ світу і співвіднести з ними філософські вміннѐ учнів: зосередженнѐ уваги на факті 
буттѐ ѐк на такому, існуванні світу в цілому; вміннѐ усвідомлявати і формулявати у різних 
варіантах філософську проблему „Що ѐвлѐю собоя світ, ѐк пізнавати та змінявати його”; здатність 
учнѐ усталено розмірковувати над основними філософськими проблемами, шукати їх вирішеннѐ, 
ѐк, наприклад, пошуки свого місцѐ у житті та сенсу життѐ. 

Приступаячи до опрацяваннѐ філософської проблематики на уроках курсу «Лядина і 
суспільство», учителя необхідно враховувати принцип наступності, а саме, побудувати своюрідний 
«місток» у загальноосвітньому пізнавальному процесі, ступаячи ѐким легше зрозуміти філософські 
проблеми, знайти длѐ останніх ідейне підґрунтѐ у власному світоглѐді, навчатисѐ вироблѐти 
навички філософського аналізу. Пов’ѐзуячи предметні знаннѐ з філософськими знаннѐми, 
свідомість збагачуютьсѐ змістом  конкретних філософських проблем. 

При узагальненні знань з теми будь-ѐкого суспільствознавчого предмету, учнѐм може бути 
запропонована система філософсько-світоглѐдних запитань. Використаннѐ у навчанні 
запропонованої системи запитань та ситуацій, необхідних длѐ розкриттѐ філософських понѐть та їх 
формуваннѐ в ході вивченнѐ різних предметів, дозволѐю вчителя будувати цілісні висновки 
філософсько-світоглѐдного характеру з вивченого матеріалу, викладати понѐттѐ на основі зв’ѐзків 
соціальних і природних ѐвищ. Так, поѐсняячи питаннѐ про перехід від привласняячих форм 
господаряваннѐ до відтворяячих, слід розкрити сутність закону про перехід кількісних змін у 
ѐкісні (палеоліт – мезоліт – неолітична револяціѐ). На жаль, в навчанні інколи не досѐгаютьсѐ 
необхідний філософський рівень узагальненнѐ навчального матеріалу або він підмінѐютьсѐ 
конкретно науковим рівнем.  

У процесі формуваннѐ філософської свідомості можна виокремити такі етапи: ставленнѐ, 
пізнаннѐ, переживаннѐ, а саме - формуваннѐ філософської свідомості в юдності філософських знань, 
методів пізнаннѐ, ставленнѐ до світу, що спираятьсѐ на переживаннѐ буттѐ; розкриттѐ структури 
філософської свідомості ѐк філософського відображеннѐ світу і співвіднесеннѐ з ним філософських 
умінь учнів; перехід до рівнѐ формуваннѐ структури філософського пізнаннѐ свідомості, 
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організуячи його в системі проблемних ситуацій; забезпеченнѐ змістовної і методичної основи 
реалізації такого підходу до філософської освіти школѐрів.  

Розвиток філософського світоглѐду учнів передбачаю подоланнѐ рѐду психолого-
гносеологічних бар’юрів, тобто такого змісту свідомості (думок, ставленнѐ до світу, переживань), ѐкі 
характеризуять лядину з боку психологічних настанов, внутрішніх програм поведінки і пізнаннѐ. 
Вони ю своюрідноя перешкодоя, гальмом в переході від одного рівнѐ світоглѐду до іншого, в 
становленні і розвитку філософської свідомості. Це ю бар’юри антропоморфізму (наѐвність у 
свідомості міфічних, фантастичних уѐвлень пронавколишній світ); буденності (обмеженість 
побутової свідомості, що заважаю переходу до відображеннѐ найбільш загальних зв’ѐзків і ѐвищ 
дійсності, а також обмеженість щоденної свідомості, що уповільняю перехід до відображеннѐ 
найбільш загальних зв’ѐзків і ѐвищ дійсності); бар’юр натурфілософського ставленнѐ до світу 
(поширеннѐ положень будь-ѐкої науки на вся матерія, підміна філософського рівнѐ узагальненнѐ 
конкретно науковим); бар’юр донаукового та ненаукового філософуваннѐ (розуміннѐ філософії, ѐк 
науки наук, науки, що підмінѐю собоя конкретні галузі знань); бар’юр споглѐдальності (учні не 
можуть застосувати одержані філософські знаннѐ, недостатній зв’ѐзок з життѐм). 

Длѐ виѐвленнѐ таких бар’юрів необхідно провести діагностуваннѐ рівнів розвитку світоглѐду і 
виѐвленнѐ бар’юрів у свідомості учнів: 

1. Що, з твоюї точки зору, ѐвлѐю собоя навколишній світ? 

2. Із чого він складаютьсѐ? 

3. Що знаходитьсѐ в його основі? 

4. Чи можна все дізнатисѐ про світ? Чому? 

5. Чи ю в світі щось незмінне? 

6. Чи підпорѐдковуятьсѐ ѐвища світу будь-ѐким законам, правилам? 

7. аке місце в світі посідаю лядина?  

8. Чи можуть ляди щось змінявати в навколишньому світі? Чому? 

9. Що знаходитьсѐ в основі життѐ суспільства, від чого залежить це життѐ? 

Виѐвленнѐ та подоланнѐ цих бар’юрів у свідомості старшокласників надаю можливість 
переходити до наступного етапу формуваннѐ філософської свідомості. Цей процеспроцес маю 
проходити поступово.  

Основні етапи філософського відображеннѐ світу свідомістя: етап фіксації свідомістя 
простого, основного факту буттѐ світу, існуваннѐ «світу в цілому». Він пов’ѐзаний з усвідомленнѐм і 
переживаннѐм суперечливого світу: буттѐ – небуттѐ; виникненнѐ – зникненнѐ. Длѐ педагогіки цей 
етап у структурі філософської свідомості ю важливим за змістом ѐк ступінь переходу від емпіричних 
елементів дофілософського світоглѐду до його філософського рівнѐ; етап формуляваннѐ та 
постановки проблеми буттѐ; етап історичного пошуку рішень філософських питань і проблем; етап 
наукового діалектико-матеріалістичного вирішеннѐ філософських проблем. 

Формуваннѐ філософської свідомості відбуваютьсѐ при вирішенні проблемних навчальних 
ситуацій. У свідомості учнів протѐгом навчаннѐ виникаю постійно діяча світоглѐдна проблемна 
ситуаціѐ. Вона створяю творчо-пошукову напруженість мисленнѐ, що об’юдную навколо себе все 
різноманіттѐ навчальної та світоглѐдної проблематики, свого роду „полѐ проблем”. Це підвищую 
загальну пізнавальну самостійність і соціальну активність учнів, сприѐю засвоюння всього змісту 
програмного матеріалу. 
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Кожна лядина з народженнѐ вклячаютьсѐ в своюрідну універсальну життюву ситуація буттѐ, 
його пізнаннѐ та перетвореннѐ. Вона ю основоя потреби лядини у світоглѐді. Але усвідомленнѐ ціюї 
проблеми не завжди досѐгаю філософсько- світоглѐдного понѐтійного рівнѐ. Досѐгненнѐ цього 
рівнѐ – одне із завдань навчаннѐ. В основних філософських понѐттѐх та їх зв’ѐзках (законах, 
принципах) концентруятьсѐ відповіді на основні філософські проблеми. Через вся історія 
філософії проходить питаннѐ про природу, сутність буттѐ, про внутрішньо суперечливий світ і про 
ставленнѐ до нього лядини, її свідомість і діѐльність (система відносин: лядина – світ – 
суспільство). Тому при викладанні філософських дисциплін доцільно створявати спеціальні 
навчальні ситуації, при побудові ѐких важливо оріюнтуватисѐ на усвідомленнѐ учнѐми думки про 
безперечну перевагу активного, перетворяячого ставленнѐ до світу; висловленнѐ особистісного 
ставленнѐ учнів до вирішеннѐ даної суперечності. 

Види навчальних ситуацій: ситуаціѐ простого, основного факту – допомогти учнѐм 
усвідомлено розширити коло значень „світ”, „простір”, „час” до його обсѐгу „жива і нежива 
природа”, наприклад, історіѐ ѐвлѐю собоя соціальний рух матерії, історичний факт існую у просторі і 
часі); ситуаціѐ формуляваннѐ вихідних проблем – визначеннѐ найбільш важливих питань, ѐкі 
виникаять у кожного, хто звертаютьсѐ до навколишнього світу (буттѐ, думки); ситуації пошуку 
рішень в історії філософських проблем – роздуми про сенс життѐ, сутність навколишнього світу; 
створеннѐ умов длѐ знайомства учнів з розкриттѐм філософської проблеми в історії науки і 
культури; ситуаціѐ готовності до пізнаннѐ та перетвореннѐ дійсності (розкривати співвідношеннѐ 
матеріального і ідеального); ситуаціѐ реального вкляченнѐ в суспільні відносини; ситуації 
філософсько-світоглѐдні, морально-етичні. Длѐ глибокого засвоюннѐ знань ситуації слід 
використовувати ѐк в системі, так і кожну окремо.  

В основних філософських понѐттѐх, їх зв’ѐзках (законах, принципах) концентруятьсѐ відповіді 
на основні філософські питаннѐ. При формуванні філософських понѐть важливо оріюнтуватисѐ на 
необхідність всебічного розгортаннѐ в мисленні за методом сходженнѐ від абстрактного до 
конкретного даної вузлової системи понѐть на основі програмного матеріалу різних навчальних 
дисциплін; на відпрацяваннѐ таких вмінь, ѐкі відрізнѐять оперуваннѐ філософськими понѐттѐми на 
конкретно-узагальняячому рівні їх засвоюннѐ. 

Важливого значеннѐ набуваю проблема встановленнѐ раціональних і ефективних 
міжпредметних зв’ѐзків з іншими курсами, що озброяять учнів знаннѐми про ѐвища природи та 
суспільного життѐ. Тому при формуванні філософських знань необхідно враховувати міжпредметні 
зв’ѐзки – попередні, синхронні, перспективні.  

Длѐ досѐгненнѐ розуміннѐ учнѐми змісту понѐть і категорій та зацікавленнѐ їх вирішеннѐм 
філософських проблем вчителя при викладанні слід дотримуватисѐ таких вимог: чітко 
структурувати виклад матеріалу, роблѐчи його доступним длѐ усвідомленнѐ навіть посередніх 
учнів; важливого значеннѐ набуваю словникова робота6 усвідомленнѐ значеннѐ термінів і понѐть 
уможливляять засвоюннѐ не тільки філософських проблем, але й сприѐтиме підвищення 
загального інтелектуального рівнѐ учнів. Також необхідно актуалізувати навчальний і життювий 
досвід учнів, приводѐчи прості приклади; обирати длѐ розглѐду логічно переконливі та виразні нові 
дані; наукові визначеннѐ понѐть маять бути достатньо аргументовані конкретним матеріалом і 
чіткоя логічноя послідовністя узагальнень. 

Отже, інтерес учнів до філософських проблем забезпечуютьсѐ при такому викладанні, ѐке 
базуютьсѐ на логічно переконливих і виразних нових даних, що наводить вчитель; актуалізую 
навчальний і життювий досвід старшокласників; ѐкщо наукові визначеннѐ понѐть достатньо 
аргументовані конкретним матеріалом і чіткоя логічноя послідовністя узагальнень. 

Методологічноя основоя формуваннѐ філософських понѐть і закономірностей ю положеннѐ 
про те, що загальне існую в конкретному, виѐвлѐютьсѐ через конкретне, а конкретне ю частиноя 
загального. Перший етап процесу формуваннѐ понѐть починаютьсѐ із формуваннѐ загальних 
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уѐвлень, де узагальнена суперечлива цілісність дійсності подаютьсѐ в конкретно-почуттювому, 
цілісному виглѐді. Потім необхідно переходити до абстрактно-узагальняячих понѐть (простір, час), 
ѐкі спочатку слабо пов’ѐзані у свідомості учнів, ѐк з іншими філософськими понѐттѐми, так і одне з 
одним. Тому при формуванні філософських понѐть важливо оріюнтуватисѐ на необхідність 
різнобічного розгортаннѐ в мисленні учнів за методом сходженнѐ від абстрактного до конкретного 
даної вузлової системи понѐть на основі програмного матеріалу різних навчальних дисциплін, на 
формуваннѐ вмінь учнів оперувати філософськими понѐттѐми. 

Етапи роботи з формуваннѐ філософських понѐть: виѐвленнѐ рівнѐ засвоюннѐ учнѐми 
світоглѐдних знань з метоя визначеннѐ висхідних позицій длѐ формуваннѐ філософських понѐть; 
опора на знаннѐ, одержані при вивченні інших шкільних дисциплін; подальший розвиток і 
поглибленнѐ наѐвних знань, розкриттѐ головних, визначальних ознак понѐть, що характеризуять 
їхня сутність; переосмисленнѐ їх на основі вивчених законів і категорій; застосуваннѐ одержаних 
знань длѐ аналізу ѐвищ минулого і сучасності.  

При формуванні філософських понѐть, що характеризуятьсѐ високим ступенем узагальненнѐ, 
необхідно спиратисѐ на конкретні знаннѐ, тільки в цьому випадку засвоюннѐ учнѐми понѐть матиме 
усвідомлений характер. Наприклад, щоб засвоїти філософське понѐттѐ про рух ѐк корінну 
властивість матерії, загальну форму її існуваннѐ, учні повинні мати конкретні знаннѐ про такі 
основні форми руху матерії, ѐк механічний і фізичний (тепловий, внутрішньоатомний, 
внутрішньоѐдерний рух), хімічний (з’юднаннѐ, роз’юднаннѐ молекул), біологічний (життюдіѐльність 
та розвиток організмів), соціальний (процеси суспільного життѐ і суспільного розвитку). Отже, 
формуваннѐ знань про філософські закони і категорії знаходитьсѐ в прѐмій залежності від глибини і 
рівнѐ вивченнѐ інших дисциплін.  

Особливо наочно виѐвлѐютьсѐ цѐ закономірність щодо курсів історії. Недооцінка ролі 
історичних курсів у формуванні соціологічних понѐть (держава, револяціѐ і тощо) призводить до 
слабкої підготовки в плані засвоюннѐ філософських знань. Чітка робота з формуваннѐ в учнів знань 
про головні ознаки понѐть дозволѐю уникнути деѐких негативних ѐвищ у процесі їх засвоюннѐ, коли 
другорѐдні ознаки понѐттѐ розглѐдаятьсѐ ѐк основні, визначальні, що призводить до 
неправильного сприйнѐттѐ понѐттѐ в цілому. Формуваннѐ в учнів філософських понѐть передбачаю 
розкриттѐ існуячих між ними взаюмозв’ѐзків та взаюмообумовленостей. 

Філософські понѐттѐ виникаять поза межами конкретної галузі знань. Це ю одним із суттювих 
показників самостійності та специфіки формуваннѐ філософських понѐть: не можна вважати, що 
такі понѐттѐ формуятьсѐ лише на основі узагальненнѐ конкретно-наукових знань і шлѐхом 
формально-логічних засобів узагальненнѐ. Відзначаютьсѐ роль творчої уѐви, відкриттѐ (гіпотези, 
припущеннѐ, інтуїції) в історичному формуванні категорій, неможливість зведеннѐ цього процесу 
до чисто логічного узагальненнѐ. Тут важливі стрибки, перерви поступовості, діалектичні переходи 
в мисленні школѐрів. Філософські понѐттѐ – це перехід не тільки до нового рівнѐ узагальненнѐ (від 
конкретного до загального), але й особливий тип світоглѐду (від стихійно-емпіричного до науково-
теоретичного), до нової картини світу. Формуваннѐ філософських понѐть маю здійсняватисѐ на 
власне філософській висхідній понѐтійній базі. Формуваннѐ філософських понѐть, що маять 
загальний і ціннісно-оціночний характер, повинно базуватисѐ не лише на загальнонауковому і 
конкретно-науковому компонентах змісту світоглѐду учнів, а також на стихійно-емпіричному, що 
повинен домагатисѐ в ході формуваннѐ філософських понѐть (наприклад, поѐсненнѐ понѐттѐ 
„матеріѐ”).  

Длѐ активізації пізнавальної діѐльності учнів в процесі формуваннѐ філософських понѐть 
доцільно використати прийом евристичної бесіди з постановкоя логічних завдань, що 
відрізнѐятьсѐ ступенем глибини та складності, з постійним звертаннѐм до фактів і узагальнень з 
інших шкільних курсів. Організувати таку бесіду необхідно з метоя залученнѐ наѐвних знань длѐ 
формуваннѐ на їх основі узагальнень більш високого рівнѐ. Характер бесіди – індуктивний або 
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дедуктивний – залежить від рівнѐ навченості учнів, а також від співвідношеннѐ між наѐвними 
знаннѐми і тими новими ознаками понѐть, новими узагальненнѐми, ѐкі слід засвоїти. 

Логічні завданнѐ визначаятьсѐ змістом навчального матеріалу, метоя уроку та спрѐмовані на 
виѐвленнѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків, ѐк основи длѐ підведеннѐ учнів до розуміннѐ законів 
суспільного розвитку, а також спрѐмовані на переосмисленнѐ в новій системі раніше одержаних 
знань і створеннѐ на цій основі абстракцій вищого рівнѐ. Ці завданнѐ вимагаять використаннѐ 
філософських понѐть длѐ кращого осмисленнѐ питань, що вивчаятьсѐ в інших розділах курсу. 
Серед завдань ефективними будуть такі: використаннѐ в розповіді учителѐ фрагментів текстів, що 
відтворяять логіку розмірковуваннѐ різних мислителів; евристична бесіда, робота з джерелами, 
написаннѐ філософських творів-роздумів, а також комплекс проблемно-пошукових завдань: 
фронтальна та інтелектуальна розминка, філософський лабіринт (складний, у виглѐді квадрату, 
набір букв, серед ѐких потрібно знайти і записати в зошиті 13 філософських термінів, а потім дати 
визначеннѐ п’ѐти з них); побудувати правильне судженнѐ із запропонованих п’ѐтнадцѐти термінів: 
істина, догматизм і т. д.; ігровий тест - інтерв’я – виѐвити схильність учнів до абстрактних роздумів, 
нахилу до філософуваннѐ, провести категоріальний аналіз прислів’їв і приказок, філософське 
осмисленнѐ літературних творів. Важливо використовувати завданнѐ, що підводѐть учнів до 
філософсько-світоглѐдної ситуації, у ѐкій вони змушені самостійно формулявати питаннѐ про світ і 
шукати на основі наѐвних і додаткових знань відповіді на них. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підготовка майбутніх учителів до 
викладаннѐ філософського блоку суспільствознавчих дисциплін полѐгаю в оволодінні ними 
теоретичної бази предметів гуманітарного циклу, а також прийомами формуваннѐ філософських 
понѐть, категорій, законів. Успішність викладаннѐ залежить від практичного застосуваннѐ прийомів 
активізації пізнавальної діѐльності учнів. 
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Історична географія Київської Русі: з досвіду викладання курсу 

 

У статті зроблено спробу розглѐнути основні тенденції розвитку історичної географії 
України часів Київської Русі; увагу зосереджено на історичній політичній географії, розглѐдаютьсѐ 
формуваннѐ державної території Русі з VІ по ХІІ ст..  

Ключові слова: історична географіѐ, територіѐ, кордони. 

 

В статье автором рассмотрены основные тенденции развитиѐ исторической географии 
Киевской Руси; в центре вниманиѐ – историческаѐ политическаѐ географиѐ, процесс 
формированиѐ государственной территории Руси с VІ по ХІІ вв. 

Ключевые слова: историческаѐ географиѐ, территориѐ, границы. 

 

The basic stages of forming of territory of Kyiv Rus from VІ to ХІІ century are analysed in the article. 

Key words: historical geography, territory, scopes. 

 

Головним завданнѐм вищої школи ю підготовка висококваліфікованих спеціалістів, ѐкі 
володіять певноя сумоя ґрунтовних знань та вміять самостійно розширявати та поповнявати 
свої знаннѐ. Студенти повинні засвоїти широке коло найважливіших світоглѐдних ідей, без ѐких 
неможливе формуваннѐ історичної свідомості сучасного громадѐнина України. До них, безумовно, 
належить розуміннѐ того, що народ України сформувавсѐ історично, що цей процес був не тільки 
об'юктивним, закономірним, а й мав велике прогресивне значеннѐ.  

Історична географіѐ ѐк наукова дисципліна займаютьсѐ вивченнѐм фізико-географічного 
середовища минулих епох та тих змін, що відбувалисѐ в певний історичний період на певній 
території. Даний курс входить до нормативної частини циклу природничо-наукової підготовки 
бакалавра (напрѐм підготовки 6.020302. Історіѐ). Перед курсом висунути наступні конкретні 


