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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В 
ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ 

 
Приступаючи до аналізу положень та ролі соціальної історії в сучасному 

суспільстві, нагадаємо, що входить у поняття історії взагалі. Термін „історія” 
походить від грецького слова historia оповідь про минулі події, дослідження, 
знання. Об’єктом історичної науки багато істориків вважають людське 
суспільство. Історія як наука досліджує соціальну (соціальне – сукупність 
тих чи інших властивостей та особливостей суспільних відношень даного 
соціуму, інтегрована в спільну діяльність індивіда чи групами індивідів у 
конкретних умовах міста та часу, яке проявляється в їх відношеннях один до 
одного, до свого положення в суспільстві) реальність, соціальні зміни в 
суспільстві, а також вплив їх на суспільство взагалі та на окрему людину. 
Іншими словами, історія це наука про людину, яка досліджує минуле 
суспільства як процес, який твориться людьми, результат людської 
діяльності. 

Отже, соціальна історія це – уся історія людства з точки зору 
соціального, історія соціальної структури і соціальних інститутів, історія 
суспільства людей, які створюють групи, а також історія повсякденного 
життя людей. В коло завдань вивчення соціальної історії входить: 

· суспільство в цілому, суспільство як складна, розвиваюча соціальна 
система; 

· зміни станів соціального життя, структур його організації поряд з 
еволюцією форм та змісту економічного, політичного та культурного життя; 

· соціальні форми, які характеризуються великою часовою 
тривалістю існування. 

Останнім часом, поглиблюється процес переосмислення уявлень про 
суспільство, механізми його функціонування, а також уявлень про людину та 
її місце у нашому динамічному світі. Однак складність сучасної епохи 
полягає в тому, що сама історична наука переживає болючий етап переоцінки 
багатьох фактів і явищ після таких змін, як падіння тоталітарних режимів і 
початок демократичного розвитку країн Східної Європи, які повністю 
змінили обличчя всієї Європи взагалі. 

Вивчаючи історію, ми бачимо, що „поза кадром” історичного 
дослідження досить часто залишається народ – головний творець історії з 
його повсякденними бідами і стражданнями, думками й почуттями, 
своєрідним духовним світом і ціннісними орієнтаціями, поступаючись 
місцем вивченню загальних явищ і процесів економіки, політики та ін. 
Однак, актуальним і перспективним є дослідження не тільки названих 
областей історії, а й історії власне повсякденного, буденного життя людей, їх 
думок, ціннісних орієнтацій, настроїв, психічних процесів, суб’єктивних 
оцінок минулого і дійсності та ін.  



Необхідно зазначити, що саме на стику соціальної та історичної 
тематики в західній науковій традиції у 60-70-х роках ХХ ст. склався 
основний напрям, який спирався на міждисциплінарну методологію, цілісне 
осмислення життя суспільства та людини, сучасного соціального прогресу. 
Визначилась певна тенденція зближення історії з суспільними науками – 
соціологією, психологією, демографією, антропологією. Це було результатом 
виникнення соціальної історичної науки у Франції, Німеччині, Великій 
Британії, Італії та в ін. країнах. 

Цей новий напрям у методології історії, пов’язують з діяльністю 
французьких істориків широковідомої історіографічної школи 
„Анналів” (1929 р.) М.Блока, Ф.Броделя, Л.Февра. Позитивною рисою 
поглядів її засновників – був захист історії як науки, відстоювання тези про її 
високу соціальну значущість, розуміння необхідності змінювати уявлення 
істориків про предмет й методи науки відповідно до загального ритму 
розвитку наук як природничого, так і гуманітарного профілю [10, 87-89]. 

Представники школи „Анналів” зробили вагомий внесок у вивчення 
історичної науки. Дослідження цієї школи дали початок основним напрямкам 
при вивченні соціальної історії, які і сьогодні залишаються актуальними в 
історичній науці: 

· обґрунтували значення повсякденного життя простої людини при 
вивченні історії тої чи іншої країни; 

· синтез, вивчення історії паралельно з іншими науками; 
· розглядання історії країни не ізольовано, а в контексті всесвітньої 

історії; 
· вивчення ментальності як запоруки кращого розуміння тої чи іншої 

нації; 
· використання історичних документів при вивченні історії; 
· підготували ґрунт для мікроісторичного дослідження.  
Діячі школи „Анналів” твердо обстоювали людинознавчу, 

народознавчу концепцію історії, відмовившись відтворювати на папері 
історичний процес на основі державних документів. У роботі „Бої за історію” 
Л.Февр писав: „Історія – наука про людину, про минуле людства, а не про 
речі або явища. ...Наука про безперервні зміни людських суспільств, про їх 
постійне і неминуче пристосування до нових умов існування – матеріальних, 
політичних, моральних, релігійних, інтелектуальних”. 

Л.Карсавін вважав, що при дослідженні країни (народу) певного 
періоду необхідно показати спочатку, як жили люди (на рівні конкретних 
особистостей, а не всього загалу), що їх оточувало, як еволюціонувало 
повсякденне життя, а потім пояснити взаємозв’язок з економічним та 
політичним життям, щоб вийти на світогляді висновки щодо гуманності 
(антигуманності) того чи іншого суспільства. Доля людини у конкретному 
суспільстві – це найоб’єктивніший критерій гуманності держави [6]. 

Слід зазначити, що у російській історіографії була традиція описування 
минулого з позицій „історії повсякденності”. Так, В.Ключевський визначав 



змістом історичної науки „історичний процес, тобто хід, умови і успіхи 
людського співжиття або життя людей в його розвитку і результатах”. Він 
також переконливо доводив, що ідеї, думки, почуття людей є такими ж 
історичними фактами, як і всі інші. 

На думку вченої Ш.Фіцпатрік історія повсякденності розуміється як 
„форми поведінки і стратегії виживання та пристосування, якими 
користуються люди в специфічних соціально – політичних умовах”. Крім 
цього, вона зауважує, що можна визначити „повсякденність як щоденну 
взаємодію,  що в тій чи іншій мірі включає й участь держави”.  Для 
тоталітаризму така участь характерна у формі „брутального вторгнення 
держави” у повсякденність. Ш.Фіцпатрік окреслила „коло тем”, які, на її 
думку, мають бути в предметі досліджень історії повсякденності: 

· торгівля; 
· подорожі; 
· свята; 
· анекдоти; 
· пошук квартири; 
· отримання освіти, роботи; 
· просування по службі; 
· налагоджування зв’язків і придбання покровителів; 
· укладання шлюбу і виховання дітей; 
· скарги і доноси; 
· голосування і спроби уникнути впливу ворогів. 
Звичайно, що це „коло тем” не вичерпує всього предмета історії 

повсякденності [12]. 
Засновникам школи „Анналів” були притаманні уявлення про 

глобальність, тотальність предмету історії, необхідність вивчати все 
багатство минулого життя, різні взаємодіючі фактори історичного процесу. 
На думку Л.Февра, історик повинен вивчати цивілізації, первинним центром 
яких є людина. Синтез результатів досліджень всіх наук про людину, на його 
думку, має здійснювати історія.  

„Аннали” пропагували розширене розуміння історичного джерела, 
вимагали від істориків звернення до аналізу даних економічної науки, 
статистики, демографії, психології та ін., що в свою чергу висувало нові, 
підвищені вимоги до професійної підготовки історика. За таких умов 
історичні знання як надбання загалом окремої гуманітарної дисципліни мали 
стати фундаментом її перетворення у всеосяжну синтезовану науку про 
людей на різних етапах людства.  

М.Блок, Л.Февр, Ж.Лефевр ввели в науку ключове поняття 
ментальності, дали блискучі зразки його вивчення та визначили шляхи 
подальших досліджень в цій галузі. Вони розуміли, що історія як наука про 
людину повинна дошукуватися сенсу її діяльності, а також обґрунтовували 
необхідність діалогу історії з психологією, спеціальних досліджень з проблем 
історичної психології. На думку Л.Февра, необхідно вивчати ментальність 



людини певного суспільства, у співробітництві з археологією, економічною 
наукою, історичною географією, семантикою та ін. 

Дана проблема висвітлена в концепції російського вченого 
А.Я.Гуревича. Історія ментальності дає можливість синтезу соціальної історії 
та історії культури. Для А.Я.Гуревича „Одна із головних задач історичної 
антропології, і полягає у створенні картин світу, які притаманні різним 
епохам та культурним традиціям…” [3, 57]. 

Таким чином, щоб пов’язати аналіз діяльності з дослідженням 
соціальної сфери необхідна також історія ментальності, головною 
проблемою якої виступають питання зміни щоденної свідомості та 
відповідних їй матриць поведінки. 

І нарешті, школа „Анналів” дала поштовх для розвитку мікроісторії.  
Мікроісторія, виходячи із системного підходу до неї, як це роблять 

російські історики Л.М.Савельєва та А.В.Політаєв, передбачає розуміння 
історії у комплексі суспільних наук, які вивчають людство. 

Треба зазначити, якщо мікроісторія торкається головним чином 
методології історичного дослідження, методів мікроаналізу, які запозичені з 
інших наук та адаптовані до історичній специфіки вивчення мікрооб’єктів, то 
історія повсякденності – об’єкт їх прикладення, тобто учасників історичного 
процесу, індивідів, котрі стають об’єктами історії і в той же час її суб’єктами.  

Вивчення мікроісторії передбачає розгляд окремих пересічних людей 
або їх груп, носіїв повсякденних інтересів, а крізь них – проблем культури як 
способу розуміння повсякденного життя і поведінки в ній. 

Інакше кажучи, вивчення соціальної історії – це, перш за все, процес 
олюднення побуту, психологізація щоденного життя, ставлення людини до 
побутових проблем, до влади, держави і суспільства в цілому через призму 
особистісного сприйняття умов життя.  

Однак, саме поняття соціальної історії не може бути поширено і 
перероблено за рахунок органічного включення в нього багатоскладного та 
багатошарового комплексу розумових установ та соціально-психологічних 
механізмів, якими керувалися люди, часто-густо не усвідомлюють того, у 
своїй соціальній практиці. Історик не повинен залишатися у полоні 
соціологічних та політико-економічних абстракцій і не боятися побачити в 
історії те, чим вона в дійсності являється, − історією Людей у суспільстві та 
Суспільства, яке складається з Живих людей [4, 380-381]. 

Відомо, що зміни в історичній освіті часто прямують за відкриттями в 
історичній науці та зрушеннями у науковій історіографії. Тому, коли в 
європейській історичній науці визначилась тенденція до поширення 
тлумачення змісту предмета історії, вона зразу відбилась на більшості 
європейських освітніх систем. В історію, разом з політичним та 
дипломатичними аспектами суспільного життя, почали включати соціальні, 
економічні, культурні і навіть інтелектуальні аспекти. Це, в свою чергу, 
викликало зростання інтересу до історії соціальних та інших груп, які раніше 
ігнорувались вченими: жінок, етнічних меншин, дітей, сім’ї, емігрантів та ін. 
[9]. 



Вивчення історії будь-якої країни, аналіз різноманітних зв’язків, 
відношень, а також оцінювання їх значущості – дуже важкий процес. 
Особливо, коли зв’язки і відношення є не безпосередньо лінійними, а 
причинно-наслідковими. Для того, щоб полегшити учням розуміння будь-
яких суспільних процесів, вчитель повинен висвітлювати достатньо яскравий 
приклад соціального життя людей, використати індивідуальний образ 
пересічної людини, який зможе дати дитині реальні уявлення про соціальний 
стан, поведінку, відпочинок, спосіб господарювання за тих чи інших часів. 
Вивчаючи соціальну історію, учні починають усвідомлювати, який внесок 
внесли в розвиток країни різні групи населення, що є невід’ємною частиною 
суспільства [9, 96].  

Такий підхід дозволяє значно розширити наше розуміння методики і 
змісту навчання історії в школі, включити в нього абсолютно нові аспекти. 
По-перше, це можливість вивчення учнями історичних документів і джерел. 
У теперішній час історичні документи більш доступні, ніж раніше. Частково 
це відбувається тому що багато публічних архівів зараз відкриті для 
проведення досліджень, а також тому що останнім часом спостерігається 
швидке зростання кількості неурядових архівів, − не в останню чергу тому 
що вони існують за рахунок різних засобів масової інформації. Вченим − 
історикам, учителям історії, а також і учням, не дивлячись на деякі 
обмеження через незнання іноземних мов, стало легше довідатися, як 
сприймалися в інших країнах події, що мали велике значення для історії їх 
власної країни. 

По-друге, сьогодні ми маємо більш ясне уявлення про те, які з 
найзначніших подій, явищ і тенденцій 20-го століття зробили найбільший 
вплив на життя звичайних людей. Використовуючи усні свідоцтва і аналіз 
неофіційних джерел, учні можуть сформувати для себе набагато більш 
детальну картину різних аспектів повсякденного життя, аніж можна було 
отримати з офіційної статистики і аналізу дій уряду, які були змістом історії 
у школі в попередні роки [9, 140]. Залучення у навчальний процес таких 
нетрадиційних джерел історичних знань дозволяє учням зрозуміти життя і 
проблеми тих верств населення, чий життєвий досвід та погляди фактично не 
були включені в історичні записи, як, наприклад, свідоцтва про історію 
культурних, етнічних меншин.  

Наприклад, викладання тем з вивчення міграційних процесів надто 
просто було б звести тільки до вивчення статистичних таблиць чи карт з 
великою кількістю стрілок. Проте, не менш важливим для учнів середньої 
школи є „людський” аспект цієї теми. Такий аспект може бути забезпечений 
шляхом: 

· отримання учнями „з перших рук” розповіді про особистий досвід 
емігрантів про переїзд через Атлантику чи про перший рік життя у новій 
країни; 

· отримання „з перших рук” розповіді про життя людей після їх 
переселення з села в місто, а також про різницю в роботі і на фабриці; 



· збирання даних і складання звітів: як змінився склад населення в 
окремому місті, селі, мікрорайоні та ін. 

Такі навчальні дії, які вносять людський аспект в розгляданні питання, 
створюють гарні передумови при вивченні важких тем. Вони є реальним 
підґрунтям гуманізації вивчення історії, під яким ми розуміємо висунення на 
перший план вивчення особистого досвіду людей, а також різноманітних 
соціальних наслідків для осіб, які постраждали від війн, політичних репресій, 
переслідувань, економічного тягарю та ін. Окремі підручники та довідники 
сьогодні схильні подавати ХХ століття як епоху революційних змін у житті 
пересічної людини. Вони аргументують це, наприклад, значними 
зрушеннями в тривалості життя, яке трапилось завдяки поліпшенню системи 
охорони здоров’я та санітарних умов, серйозними змінами рівня та якості 
життя багатьох людей тощо.  

У другій половині ХХ ст., особливо інтенсивно з 70-х років 
розпочинається проникнення соціальної історії у зміст шкільної історичної 
освіти європейських країн. Дана тенденція получила розвиток у шкільних 
програмах Великої Британії. З цього приводу один американський дослідник 
писав ще у 1929 році: „Головним елементом навчання історії в британській 
школі є більш широкі інтереси, які виражені поняттям „соціальна історія” 
[15]. Соціальна історія, на думку видатного англійського історика 
Д.М.Тревел’яна, історія народу з якої вилучена політична історія [11, 15-16]. 

Сучасне становище британської історіографії, дослідники відзначають, 
що для неї характерно „відмова від зосередженості на правилах та лідерах, на 
політичних справах; історики все більш приділяють увагу на мовні аспекти, 
культурну асиміляцію; пильне розглядання життя середніх та нижчих верств 
населення” [5, 178]. Отже, шкільні історичні програми Великої Британії є 
прикладом використання соціальної історії в них. 

Однак, вивченню соціальної історії приділяють увагу інші навчальні 
програми. Так, головна мета Національної програми з історії в школах Данії 
така: розуміння історичних відносин, взаємодії між особою та суспільством; 
знання умов, що взаємно впливають на суспільство: політичні умови і 
міжнародні відносини, виробництво і економіка, умови життя, родинні 
стосунки. 

В програмі з історії Румунії є теми, присвячені історії повсякденного 
життя при дворі в середні віки та історії свідомості, ментальності. 

Навчальна литовська програма розвиває наступні навички та вміння: 
усвідомлення найбільш серйозних проблем цивілізації в ХХ столітті 
(екологія, моральні цінності, нерівномірний розвиток регіонів світу); 
розуміння ролі соціальних змін у історії та продемонструвати це на 
прикладах. 

Зміст нових навчальних програм з історії потребує появу нових 
підручників. Їх характеризує оновлений зміст, що відображає досягнення 
сучасної історичної і педагогічної науки, відмову від моноідеології. В нових 
підручниках з історії реалізуються формаційний, цивілізаційний і 
культурологічний підходи. В центрі уваги авторів підручників „нового 



покоління” − люди, типові і конкретні представники різних історичних 
періодів, цивілізацій. У цих підручниках розглядаються не тільки економічні, 
політичні, релігійні, а також і соціальні відносини, тобто створюється цілісна 
картина епохи. 

Створення образів історичних епох відбувається за рахунок збільшення 
об’єму фактологічного матеріалу. Використовування різноманітного 
фактичного матеріалу не тільки збільшує уявлення школярів про історичне 
минуле, але і впливає на їх відносини і емоції. В цих підручниках 
представлена нова модель ілюстративного оформлення. Її характерними 
рисами є: достовірність, документальність зображення, його здатність бути 
самостійним, рівноцінним джерелом історичних знань, засобом для 
оволодіння учнівської дослідницької діяльності. 

За статистичними підрахунками, історія Швейцарії в багатотомних 
виданнях для загальноосвітньої школи займає в цілому від 10 до 30% 
друкованої площі [2, 243]. Існує два варіанти її входження в канву посібника: 
перший варіант полягає у тематичній інтеграції. Такий підхід реалізовано у 
навчальному посібнику „Через історію до сучасності”, однак тематична 
інтеграція тут обмежена лише деякими спеціальними аспектами. Другий 
варіант можна бачити на прикладі одного з томів відповідного навчального 
посібника, в якому вміщено інформаційний блок, що стосується виключно 
швейцарської історії. Зокрема, ідеться про підручники „епохи, люди, 
культури”, а також „Всесвітня історія в ілюстраціях”.  

Як і раніше, чільне місце посідає „історія витоків”. Утворення в добу 
пізнього середньовіччя релігійно-політичного союзу земель, пов’язаного 
клятвою, як первісної форми, що пізніше дала життя сучасній федеральній 
державі й надалі займає в посібниках мало місця. Саме такий підхід 
зустрічаємо у підручнику „Всесвітня історія в ілюстраціях” при зображенні 
історії середньовіччя на побутовому чи суспільному рівні, у розповідях про 
життя в селі, місті, монастирі чи замку. При цьому міфи та сказання 
вмонтовуються у своєму первісному вигляді [12, 327]. 

Внаслідок плідної діяльності французької соціологічної школи 
„Анналів”, в підручниках цієї країни продовжують з великою користю 
використовуватися матеріали по сучасній соціальній історії. Наприклад, 
зменшення зростання населення в Європі і „невизначену” роль жінки у 
воєнні і післявоєнні періоди віднесено до наслідків першої світової війни:  

В підручнику, розглядаються питання майбутнього нашої планети, 
приводиться таблиця порівняльних статистичних даних за тривалістю життя, 
дитячою смертністю, рівнем письменності населення та ін. в розвиваючих та 
індустріальних країнах. У всіх аналізованих підручниках в розділах по 
світовій економічній кризі містяться численні приклади з соціальної історії, а 
також матеріали джерел, в яких є інформація про умови життя людей. 

Підручник Естонії та Латвії „На шляху до розуміння минулого”, 
приділяє велику увага повсякденному життю. В даному параграфі 
розглядаються різні питання: проблеми безробіття, проблеми сім’ї та шлюбу, 
якості життя (ціни на продукти, проживання, одяг), проблеми 



домогосподарок. Необхідно зазначити, що цей параграф розглядає 
захоплення людей на початку ХХ століття.  

В цьому підручнику розглядається також тема: „Жінки в тіні 
чоловіків”. Ця тема аналізує стан жіночого питання в Великобританії у 1934 
році; жіночий рух в Естонії; жінки в органах законодавчої влади Естонії та 
Латвії; жінки Німеччини та Італії, а також російські жінки в даний період [8, 
68]. 

Аналізуючи російський підручник М.Бойцова і І.Хромова „Післявоєнне 
десятиріччя. 1945-1945”, ми бачимо, розглядання повсякденного життя в 
кінці 40-х – перша половина 50-х років. В цьому розділі представлені різні 
джерела, зокрема спогади, наприклад, американець про московські магазини 
1947 р., американець про московський ресторан 1947 р. та ін., а також 
представлені таблиці житлового будівництва в СРСР та ін. [1, 82]. 

Підручник Ю.Кушнеревої, Т.Чернишової „1960-ті роки: ілюзії та 
розчарування” включає такі теми: побут та мода (надаються рекомендації до 
використання пральних машин, телевізорів, розглядаються моделі 
автомобілів того часу, а також одяг та зачіски даного періоду) [7, 23]. 

Таким чином, розглядання соціальної історії є актуальної темою в 
історичній науці на сучасному етапі. Цей напрям почав своє існування в 
дослідженнях школи „Анналів” та має свій розвиток в багатьох країнах світу. 
Соціальна історія вивчається в навчальних програмах Великої Британії, 
Литви та Естонії, Румунії та ін. країн. Ці зміни та нововведення торкнулись і 
підручників з історії в багатьох європейських країнах. 
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