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Сучасні пошуки змістового наповнення 

шкільних суспільствознавчих предметів актуалі-
зують дослідження історії становлення і розвитку 
навчання суспільствознавства. Якщо проблема-
тика розвитку шкільної історичної освіти та під-
ручників з історії знайшла своє відображення у 
фундаментальних дослідженнях Л. Бущика, Ф. Ко-
ровкіна, О. Пометун та в низці дисертаційних 
робіт останніх років, то проблеми виникнення і 
становлення інших суспільствознавчих предме-
тів частково аналізувалися в дослідженнях 
Б. Андрусишина, А. Гуза, Л. Рябовол, І. Смагіна. 

Цим і зумовлена мета нашої статті, яка по-
лягає в історико-педагогічному дослідженні 
причин і чинників дезінтеграції змісту шкільно-
го суспільствознавства у другій половині 70-х – 
першій половині 80-х років ХХ століття.  

Аналіз нормативних актів досліджуваного 
періоду та історико-педагогічних і історико-
методичних публікацій свідчить, що на початку 
70-х рр. відбулася чергова реформа освіти в 
СРСР: у 1973 р. були затверджені Основи законо-
давства СРСР і союзних республік про народну 
освіту і в 1974 р. Верховна Рада УРСР прийняла 
республіканський Закон УРСР про народну осві-
ту. У 1976 р. Міністерство освіти УРСР констату-
вало завершення в цілому переходу в республіці 
до загальної середньої освіти [1, c. 4–18]. 

Л. Березівська пропонує період зароджен-
ня демократичних змін на тлі реформи загаль-
ноосвітньої школи (1984–1991 рр.) поділити на 
два етапи, на основі найголовніших тенденцій: 
перший (1984–1988 рр.) – проголошення і реаліза-
ція радянської директивної реформи в контексті 
зародження демократичних змін, розвитку педа-
гогіки співробітництва; другий (1988–1991 рр.) – 
переростання реформи в «дійову перебудову 
освіти» на засадах деідеологізації, деуніфікації, 
національного спрямування [2, с. 331]. 

У 1984 р. в СРСР почала здійснюватися 
чергова освітня реформа. Була прийнята поста-
нова «Про основні напрями реформи загальноо-
світньої і професійної школи», яка передбачала, 
крім іншого, розвантаження змісту освіти [2, 
с. 307]. Колегія Міністерства освіти УРСР схвали-
ла комплексні заходи з реалізації Основних на-
прямів реформи загальноосвітньої і професійної 

школи (1984 р.). Вони спрямовувалися зокрема на 
запровадження нового курсу суспільствознавства 
та надання можливості учням 8–11 класів погли-
блено вивчати предмети суспільно-гуманітар-
ного циклу на факультативних заняттях.  

Удосконалення змісту освіти передбачало 
уточнення переліку й обсягу матеріалу предме-
тів, усунення перевантаженості навчальних про-
грам і підручників; чіткий виклад основних по-
нять та ідей навчальних предметів з висвітлен-
ням в них нових досягнень науки і техніки; по-
силення політехнічної спрямованості змісту осві-
ти, визначення по кожному предмету і класу оп-
тимального обсягу знань, умінь та навичок  
[2, с. 307]. 

У процесі проголошеної, але невдалої ре-
форми 1984 р., в контексті зародження демокра-
тичних суспільних змін, визрівала нова освітня 
реформа, яка проголосила принципи деідеологі-
зації, деуніфікації освітньої галузі [2, с. 323]. 

Із середини 70-х років ХХ ст. зміст радянсь-
кої шкільної суспільствознавчої освіти почав дез-
інтегруватися і формалізуватися у межах нових 
навчальних предметів («Основи Радянської дер-
жави і права», «Етика і психологія сімейного 
життя») та низки факультативних курсів. Такий 
процес був спричинений змінами у державному 
замовленні на зміст освіти та динамікою суспіль-
них відносин у межах СРСР. 

Законодавство спрямовувало освітян на 
формування вихованої та правосвідомої учнівсь-
кої молоді у зв’язку з необхідністю підсилення 
правової, економічної та етико-моральної освіти 
на тлі негативних проявів у соціальній, правовій 
та демографічній сферах життя радянського су-
спільства [3, с. 271]. Саме тому підсилення освіти 
в частині політико-ідеологічної, соціально-
економічної, морально-естетичної та правової 
складових вимагали адекватних змін у змісті і 
структурі цієї освіти. В межах одного інтегрова-
ного суспільствознавства ефективно здійснити 
цю роботу було неможливо. Саме тому, почина-
ючи з 1975 р., почалася змістова дезінтеграція 
монопредмета і з виокремлених та доповнюючих 
його складових були сформовані як окремі на-
вчальні предмети, так і факультативні курси за 
вибором: «Суспільствознавство», «Основи Радян-
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знань», «Етика і психологія сімейного життя», 
«Психологія», «Основи марксистсько-ленінської 
естетики», «Основи комуністичної моралі», «Су-
часна ідеологічна боротьба і молодь», «Основи 
атеїстичних знань», «КПРС – керівна і спрямо-
вуюча сила радянського суспільства» [3, с. 271].  

За висновком Б. Андрусишина, в СРСР ви-
кладання правознавства в школі було нерозділь-
но пов’язане з історичною наукою. Педагогічні 
навчальні заклади випускали молодих фахівців, 
які одночасно викладали як історію, так і право-
знавство. Радянська шкільна парадигма викла-
дання правознавства була недостатньо розроб-
леною і викладанню правознавства не приділя-
лося достатньої уваги – у школі вивчалися лише 
правові основи радянської держави [4]. 

Правова освіта учнів, що реалізовувалася в 
курсах «Конституція СРСР та УРСР» і «Суспільс-
твознавство», переважно спрямовувалася в полі-
тико-ідеологічну сферу і акцентувала увагу не на 
знанні правових норм, а на «озброєнні» учнів 
«передовою ідеологією будівників комунізму». 
Саме тому правова освіта і виховання здійснюва-
лися до середини 70-х рр. без єдиної системи, 
інколи на рівні самодіяльності, методом «спроб і 
помилок» [5]. У деяких випадках воно підміню-
валось переказуванням уривків положень закону, 
повчанням, а тому, хто оступився мимоволі, 
прищеплювалось, що виправлення можливе ли-
ше завдяки втручанню інших осіб, сам підліток не 
в стані звільнитися від власного поганого досвіду: 
побився – майбутній хуліган, украв – виросте кра-
дієм [6, с. 15]. Як зазначає І. Криштак, таке ігнору-
вання здатності особи переорієнтовуватися, дола-
ти свої помилки, бути самокритичною, нічого спі-
льного з правовим вихованням не мало [5]. 

Ідеологічна спрямованість суспільствоз-
навства на виховання «свідомих і активних буді-
вників комунізму», на забезпечення єдності 
ідейно-політичного, трудового і морального ви-
ховання, стикалася зі зростаючою злочинністю, 
особливо підлітковою. Тому на початку 70-х рр. 
почалася творча та організаційна робота з роз-
робки окремих правових навчальних курсів для 
учнів, спрямованих на посилення виховально-
профілактичної ролі школи в попередженні 
аморальних, антисуспільних проявів серед учнів. 

Органи народної освіти, педагогічні колек-
тиви шкіл за активного сприяння установ юсти-
ції здійснювали певну роботу з правової освіти і 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл у процесі 
вивчення основ наук і факультативного курсу з 
основ радянського законодавства, шляхом орга-
нізації систематичних бесід зі школярами на мо-
рально-правові теми. Проведене в школах 10 со-
юзних республік дослідне викладання курсу 

«Основи Радянської держави і права» для учнів 
VІІІ класів показало ефективність цього предмета 
в ідейно-політичному, моральному і правовому 
вихованні школярів, в профілактиці правопору-
шень серед підлітків. 

На основі рішення Комісії законодавчих 
положень Верховної Ради СРСР і спільного засі-
дання колегій Міністерства освіти СРСР і Мініс-
терства юстиції СРСР (1971 р.) Інститут загальних 
проблем виховання АПН СРСР підготував про-
граму та навчальний посібник з курсу «Основи 
Радянської держави та права». Спочатку відпові-
дно до рішення партії та уряду в 1971/72 навча-
льному році курс «Основи радянського законо-
давства» ввели в ПТУ. В 1973/74 навчальному 
році було проведено масовий експеримент із йо-
го введення в загальноосвітній школі, потім удо-
сконалено програму та підручник. Міністерство 
освіти СРСР разом з Міністерством юстиції СРСР 
затвердило програму, схвалило навчальний по-
сібник і прийняло рішення про повсюдне вве-
дення курсу «Основи Радянської держави та 
права» з вересня 1975 р. 

Необхідність правового предмета у вось-
мому класі пояснювалася тим, що багато учнів 
після закінчення восьмирічки йшли працювати, 
вступали до ПТУ тощо, і не вивчали інтегрова-
ний курс суспільствознавства. Тому новий пра-
вовий предмет визначався як важлива ланка сис-
теми правового і морального виховання учнів, 
формування їх світогляду, соціалістичної право-
свідомості й активної життєвої позиції. 

Зміст нового навчального предмету спря-
мовувався на формування в учнів «правильного 
уявлення» про радянський суспільний лад, сис-
тему радянської демократії, механізм Радянської 
держави, основні галузі радянського права і засо-
би забезпечення законності та правопорядку. 
Програма предмета передбачала послідовне за-
своєння елементарних відомостей про державу 
та право, соціалістичну законність, про такі галу-
зі права, як конституційне, адміністративне, тру-
дове, колгоспне, цивільне, сімейне, кримінальне, 
а також про органи, які забезпечують соціалісти-
чну законність і правопорядок у суспільстві [7]. 

Крім того, існувала низка підзаконних ак-
тів, знайомство з якими для старшокласників бу-
ло обов’язковим. Це такі документи: Статут сере-
дньої загальноосвітньої школи; Правила для уч-
нів; Правила поведінки неповнолітніх в суспіль-
них містах; Правила дорожнього руху; Правила 
купання та поведінки біля водоймищ; Правила 
техніки безпеки під час роботи; Правила пово-
дження із вибухонебезпечними та легкозаймис-
тими предметами [8]. 

У середині 70-х рр. були створені два посіб-
ники з предмета, але суперництва між ними не 
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вчальним посібником (з 1987 р. – підручником) 
стала книга за редакцією Г. Давидова (перші ви-
дання виходили за редакцією П. Гуреєва) [3, с. 267]. 

Як зазначає І. Смагін, автори навчальної 
літератури відображали у правових текстах між-
предметні зв’язки та враховували отримані уч-
нями знання у процесі вивчення інших предме-
тів [3, с. 268]. Особливістю нового навчального 
предмета була його спрямованість на вивчення 
радянської дійсності та практики життя і тісне 
поєднання з усіма формами виховної роботи в 
урочний і позаурочний час. «Цим курс правоз-
навства відрізнявся від предметів з історії та сус-
пільствознавства. Основними формами навчаль-
ної роботи визначалися розповідь учителя, шкі-
льна лекція, виступи ветеранів та працівників 
правоохоронних органів і т. і.» [9, с. 62]. У роботі 
з текстом Конституції СРСР важливе місце за-
ймала бесіда, що спиралася на знання та життєві 
уявлення учнів [9, с. 63]. 

Зрозуміло, що після прийняття у 1977 р. 
нової Конституції СРСР та у 1978 р. нової Кон-
ституції УРСР відбулися зміни у змісті навчаль-
ної програми та навчальних книгах. Але струк-
тура курсу залишалася класичною: відомості з 
основ теорії держави і права, державне право і 
окремі галузі права.  

Як зазначає В. Опришко, в СРСР у другій 
половині 80-х років ХХ ст., у часи політичної, 
економічної нестабільності та переоцінки ідеалів 
відбулося зростання злочинності взагалі та мо-
лодіжної зокрема [10, с. 70]. Проблема злочинно-
сті неповнолітніх вказувала на необхідність вдос-
коналення юридичного навчання, форм і мето-
дів правового виховання учнів у школах і проф-
техучилищах. Але наказом Державного комітету 
СРСР по народній освіті за № 264 від 16 квітня 
1990р. «Про перебудову викладення суспільних 
дисциплін у середніх навчальних закладах» у 
середній загальноосвітній школі ліквідовувався 
курс «Основи радянської держави та права». За-
мість цього було запропоновано в 9–11 класах 
ввести інтегрований курс «Людина та суспільст-
во» в обсязі 136 год., у межах якого передбачало-
ся вивчення не тільки основи держави та права, а 
й суспільствознавства, етики та психології сімей-
ного життя.  

Щодо етики та психології сімейного життя, 
то з кінця 70-х рр. серйозну увагу в системі радян-
ської освіти почали приділяти етико-моральному 
вихованню учнів. Це, насамперед, спричинялося 
погіршенням ситуації в сфері сімейних відносин 
(зростання числа розлучень, збільшення кількості 
сімей з одним батьком) тощо.  

Рішенням колегії Міністерства освіти УРСР 
№ 8/5р-5 від 21.08.81 р. з 1981/82 н.р. у 52, а з 

1982/83 н.р. у 62 загальноосвітніх школах УРСР 
здійснювалася апробація експериментального 
курсу «Етика і психологія сімейного життя». Для 
його викладання в в 9–10 класах виділялося за 
рахунок факультативних занять 34 години: в  
9 класі – 17 годин, починаючи з другого півріччя, 
у 10 класі – 17 годин, починаючи з першого пів-
річчя [11, арк. 1–5]. 

Експериментальну програму розробили 
наукові співробітники НДІ загальних проблем 
виховання та НДІ загальної і педагогічної психо-
логії АПН СРСР І. Гребенников, І. Дубровіна, 
Г. Разуміхіна, Т. Юферова [12]. 

Експериментальне навчання спочатку 
здійснювалося в школах Дніпропетровської, До-
нецької областей і м. Києва. З 1 січня 1984 р. екс-
периментальне навчання поширили по всій 
УРСР. Наказ міністра освіти передбачав викла-
дання цього курсу в одній із шкіл кожного райо-
ну республіки. А з 1984/85 н.р. «Етика і психоло-
гія сімейного життя» почала викладатися в усіх 
9–10 класах шкіл УРСР [13, арк. 44–46]. 

У пояснювальній записці до програми вка-
зувалося, що одним із партійних заходів зі зміц-
нення сім’ї є запропонований курс для старшок-
ласників. Основною метою курсу визнавалося 
формування готовності у молоді до шлюбно-
сімейних відносин і виховання майбутніх дітей 
та «виховання непримиримого ставлення до бу-
ржуазних концепцій сім’ї» [12, с. 4]. 

Книжковий комплект для предмета «Етика 
і психологія сімейного життя» (друга половина 
80-х рр.) складав посібник для учнів і методичні 
посібники для вчителів. Методичний комплект 
учителя формувався з посібників І. Гребен-
никова, І. Дубровіної, Г. Разуміхіної, О. Богда-
нової, О. Калініної, М. Рубцова, М. Боришев-
ського, Т. Говорун, О. Шарган. 

Основним посібником для учнів стала кни-
га Т. Афанасьєвої «Сім’я», видавництва «Про-
свещение» (1985 р.) [14]. Як пробний посібник ця 
книга була видана в Києві «Радянською школою» 
у 1986 р., а друге її видання вийшло там само че-
рез два роки. Доопрацьоване перевидання цього 
посібника для учнів 9–10 класів видане в 1990 р. 

Крім «Етики і психології сімейного життя» 
у шкільному навчанні з кінця 70-х років почали 
з’являтися й інші факультативні курси суспільс-
твознавчого спрямування, які розроблялися фа-
хівцями Інституту загальної й політехнічної осві-
ти АПН СРСР та ентузіастами-педагогами у по-
рядку творчої ініціативи в РСФСР й інших союз-
них республіках. 

Етапним рубежем для розвитку факульта-
тивних курсів із суспільствознавства стала Всесо-
юзна нарада з досвіду поглибленого вивчення 
окремих навчальних предметів за вибором (10–12 
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Учасники наради підкреслили, що 
факультативні заняття нерозривно пов’язані з 
удосконалюванням ідейного й методичного 
рівня навчання основних курсів, підвищенням 
знань всіх учнів із суспільних наук [15, с. 14]. 

В. Мазуренко (ст. науковий співробітник 
АПН СРСР) охарактеризувала нові програми 
факультативних курсів із суспільствознавства: 
«Основи радянського законодавства» (70 годин) і 
«Основи політичної економії» (70 годин). У всту-
пній частині першого з названих курсів розкри-
валися поняття: «соціалістичне право», «норма-
тивні акти Радянської держави». Далі розгляда-
лися основні положення адміністративного, тру-
дового, колгоспного, цивільного, кримінального 
законодавства, а також законів про шлюб і сім’ю 
[15, с. 16]. Цей правовий факультатив мав пере-
дувати основному курсу «Суспільствознавство». 
Його планувалося запропонувати учням 9 і 10-х 
класів. 

У вступній частині програми факультати-
ву з політичної економії розкривалося поняття 
про предмет і метод цієї науки, про загальний і 
специфічний економічний закони, далі в пер-
шому розділі характеризувався капіталістичний 
спосіб виробництва. Найбільша увага в курсі 
приділялася політекономії соціалізму, аналізу 
шляхів переростання соціалістичної економіки в 
економіку комуністичного суспільства [15, с. 16]. 

До проведення зазначених факультативів 
керівникам шкіл рекомендувалося залучати 
юристів і економістів. 

В. Мазуренко підкреслила, що вивчення 
основ законодавства і політекономії доцільно 
починати в 10 класі лише після того, як буде зе-
вершено вивчення філософського розділу курсу 
«Суспільствознавство», коли учні познайомлять-
ся із законами суспільного розвитку. При прове-
денні факультативних занять рекомендувалося 
також опиратися на знання, отримані учнями 
при вивченні курсів історії й економічної геог-
рафії. 

Г. Артем’єва (Ленінградський міський ін-
ститут удосконалення вчителів) та М. Овчин-
никова (Ленінградський педагогічний інститут 
імені О. Герцена) поділилися ленінградським 
досвідом викладання факультативів з філософ-
ської проблематики та питань політичної еконо-
мії. Так, у ході занять учням читалися проблемні 
лекції, організовувалася їхня самостійна робота 
над вивченням першоджерел, практикувалася 
підготовка, читання й обговорення доповідей 
учасників факультативів, ставилися й вирішува-
лися завдання по конкретній економіці підпри-
ємств, з якими були зв’язані школи. 

Г. Артем’єва підкреслила важливість факу-

льтативів із суспільствознавства й висловила по-
бажання, щоб їхні програми були розроблені й 
спрямовані в школи. Вона внесла також пропо-
зицію створення кущових факультативів для кі-
лькох невеликих шкіл. 

За результатами наради колегія 
Міністерства освіти СРСР прийняла рішення ре-
комендувати введення таких факультативних 
курсів з суспільствознавства: «Основи радянсько-
го законодавства» (9–10 класи, 70 годин); «Основи 
політичної економії» (10-й клас – 70 годин); «Ос-
нови філософських знань» (10-й клас – 70 годин) 
[16, с. 36]. 

Також з’явився факультативний курс 
«Марксистсько-ленінська естетика», метою якого 
визначалася допомога учням 9–10 класів 
«зрозуміти, в чому полягає естетичний ідеал 
радянської людини, усвідомити природу і 
основні закономірності розвитку прекрасного в 
житті і мистецтві; сприяти формуванню етичних і 
естетичних норм поведінки будівника нового 
суспільства; навчити учнів сприймати й 
оцінювати прекрасне з марксистсько-ленінських 
позицій і самим творити життя за законами кра-
си» [17, с. 3]. 

У посібнику В. Кудіна, виданому для шкіл 
УРСР у 1975 р. і написаному відповідно до «Про-
грами факультативного курсу з основ марксист-
сько-ленінської естетики», висвітлювався зв’язок 
естетичної науки з різними галузями наукових 
знань, розкривалися проблеми виникнення мис-
тецтва і природи художнього образу, види есте-
тичної діяльності людини. 

Автор вніс у книгу деякі зміни й допов-
нення відносно програми, обумовлені назрілими 
на той час вимогами ідейно-виховної роботи. 
Особлива увага ним приділена розкриттю по-
нять: партійність, народність, класовість мистец-
тва, метод соціалістичного реалізму, а також роз-
глядові течій зарубіжного мистецтва і критиці 
найновіших буржуазних естетичних теорій. 

Отже, з середини 70-х років ХХ ст. у змісті 
шкільного суспільствознавства відбулася дезінте-
грація у межах культурологічної теорії змісту 
освіти та з’явилися нові навчальні предмети і 
факультативні курси правового, етико-мораль-
ного, філософського, естетичного спрямування. 
Зазначений процес із змістом суспільствознавчої 
освіти відбувся з причин суспільного запиту: 
правові, демографічні, моральні проблеми ра-
дянського суспільства 70-х – першої половини  
80-х рр. потребували свого вирішення на рівні 
підготовки учнівської молоді до життя. 

Переважним чинником дезінтеграції зміс-
ту шкільного суспільствознавства став «зовніш-
ній» – реальні суспільні потреби, що мали бути 
вирішені у ході освітніх реформ та за сприяння 
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