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зМІстОВнІ асПекти Викладання ІстОрІї другОї сВІтОВОї ВІйни  
у ВищІй ШкОлІ

анотація. Аналізуються можливості застосування нових методологічних підходів до оновлення змісту 
викладання тематики Другої світової війни у вищій школі. Визначено вузлові питання історії України 
у Другій світовій війні, виклад яких потребує змістовного оновлення, та встановлено причини необхід-
ності цього оновлення. Проаналізовано сучасні методологічні підходи дослідження історії. Запропоно-
вано в якості методологічних підходів принцип антропологізації історичного знання, виклад історії як 
об’єднання макроісторії з мікроісторією, принцип історії повсякденності. Спроектовано очікувані резуль-
тати застосування вказаних методологічних підходів для вирішення актуальних питань навчально-ви-
ховного процесу у вищій школі. Здійснено аналіз сучасного змістовного наповнення курсу історії України 
у вищій школі та запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. Визначено в якості перспективи 
подальших досліджень розробку конкретних методичних прийомів оновлення змісту освіти.
ключові слова: історія України, вища школа, навчально-виховний процес, зміст викладання, Друга 
світова війна.
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cOntents asPects Of teachIng hIstOry Of the secOnD wOrlD war  
In hIgher schOOl

summary. The article analyzes the current state of the content of The Second World War topics in the course 
of the modern higher school. The basis of the study were the works of Y. Shapoval, T. Snyder, V. Grinevich, 
O. Shevel, N. Yakovenko, N. Mogilner, O. Udod. Were analyzed the features of perception of the events of 
World War II by Ukrainian society nowadays and the impact of these events on the national history. The neces-
sity of methodological updating of the content of teaching is proved and concrete approaches to its updating are 
suggested. It has been found that the content of teaching of this topic requires for a major update in accordance 
with the requirements of modern society. The directions of this update are identified and specific methodolog-
ical approaches are proposed. The most promising methodological approaches are the principle of anthropolo-
gization of historical knowledge, the combination of micro history with macro history, the history of everyday 
life. The most important components of the topic that need updating are highlighted and the reasons for their 
change are substantiated. The need to create a paradigm of a unifying national history is emphasized in the 
present day. The main purpose of updating the content of teaching the theme of World War II is to emphasize 
the subjectivity of the Ukrainian people in the historical process and the need to form a conscious attitude to 
the national past among young people. Parallels are drawn between updating the content of teaching World 
War II history and solving many of the problems of modern society. It has been found that the proposed meth-
odological approaches are opening the prospect of a significant improvement in the quality of assimilation of 
actual material and enhancement of educational motivation. Possibilities of new methodological approaches for 
improvement of educational process are analyzed. It is determined that their application opens new opportuni-
ties for patriotic education and formation of active citizenship. It is noted that updating the content of coverage 
of the theme of World War II will have a positive impact on the formation of students' outlook, the development 
of universal values, patriotism and awareness of the war as a personal tragedy.
Keywords: Ukrainian History, higher school, educational process, content of teaching, The Second World War.

Постановка проблеми. Головним за-
вданням курсу національної історії у ви-

щій школі є формування у молоді усвідомлення 
себе як активного суб’єкта історичного процесу. 
Сучасне суспільство з усіма його різноманітни-
ми викликами переносить акценти вищої осві-
ти із здобуття певної суми знань і навичок на 
формування структурованого розуміння себе як 
учасника історії в контексті історії свого наро-
ду та своєї держави як частини світової історії. 
Майбутній фахівець зобов’язаний усвідомлено 
використовувати досвід минулого в розбудові 
власного суспільства. Відповідно перед історич-
ним знанням постають нові вимоги до змісту 
навчального матеріалу, який пропонується сту-
дентам. Це стосується всього навчального курсу, 
але перш за все вивчення переломних подій, які 
визначали майбутнє народів світу і продовжу-

ють зберігати актуальність до сьогодні. Однією 
з таких подій в історії людства є Друга світова 
війна. Переосмислення змісту викладання цієї 
теми та наповнення його новими смислами дасть 
можливість не лише актуалізувати увагу до важ-
ливих подій напередодні чергового ювілею, але 
й надати молоді необхідний інтелектуальний ін-
струментарій для осмислення сучасних проблем.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історія Другої світової війни як предмет викла-
дання неодноразово досліджувалась вітчизня-
ними та зарубіжними науковцями, зокрема, 
Ю. Шаповалом [5], Т. Снайдером [3], В. Гриневи-
чем [1], О. Шепель [6]. Цими дослідниками було 
проаналізовано особливості сприйняття подій 
Другої світової війни українським суспільством 
на сучасному етапі та вплив цих подій на націо-
нальну історію. Так само сучасні методологічні 
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підходи до розробки змісту викладання історії 
у вищій та середній школі розглядались Н. Яко-
венко [7], Н. Могильнер [2], О. Удодом [4]. Було 
доведено необхідність методологічного оновлен-
ня змісту викладання та запропоновано кон-
кретні підходи до його оновлення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на докладну 
вивченість Другої світової війни як періоду на-
ціональної історії та розробленість методологіч-
них підходів до оновлення змісту історичної осві-
ти, конкретні завдання та способи їх вирішення 
щодо оновлення змістовного наповнення проце-
су вивчення історії Другої світової війни у вищій 
школі на сьогодні не вирішувались.

формулювання цілей статті. Метою статті 
є визначити напрями оновлення змісту викла-
дання теми «Україна у Другій світовій війні» 
у відповідності до проблем сьогодення. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Ставлячи завдання переосмислення підходів 
до формування змісту викладання історії Другої 
світової війни, необхідно виходити із розуміння 
комплексу соціогуманітарного знання про наці-
ональну історію не лише як предмету наукового 
осмислення, а насамперед як одного із засобів 
організації суспільної практики. В цій іпоста-
сі історичне знання має першочергову задачу 
створення прийнятної для більшості суспільства 
узагальнюючої версії національної історії, здат-
ної виконувати інтегративну функцію. Водночас 
ця версія повинна бути сумісною із системою за-
гальнолюдських цінностей. В умовах сучасного 
світу це означає, що етнос та держава втрачають 
роль центрального суб’єкта історії, поступаючись 
цією роллю конкретній особистості [7]. Сучасна 
парадигма історіописання передбачає висвітлен-
ня історії будь-якої людської спільноти насампе-
ред як суспільства, що складається із конкретних 
людей, об’єднаних певною системою цінностей.

В системі вищої освіти така зміна парадигми 
історіописання має вагомий виховний потенціал. 
Відмовляючись від викладання історії як опису 
розвитку держав або націй, які значною мірою 
є абстрактними поняттями, на користь викла-
дання історії конкретної людини, ми надаємо іс-
торичній освіті високого морального сенсу, фор-
муючи усвідомлення цінності точки зору іншого 
як способу подолати процеси конфронтації в сус-
пільстві та акцентувати важливість взаємозба-
гачення через спілкування. Цим же завданням 
слугує актуальний сьогодні методологічний під-
хід до висвітлення історії, який має умовну назву 
«історії повсякденності» [4]. Забезпечуючи увагу 
науковців до історії малих груп, гендерної істо-
рії, конфесійної історії, новітня історична наука 
формує у молодої людини усвідомлення активної 
участі у світових глобальних процесах. 

Важливим методологічним напрямком онов-
лення змісту історичної освіти на сьогодні також 
є залучення студентської молоді до свідомої ін-
телектуальної роботи із узгодження історичної 
пам’яті різних суспільних груп, які складають 
українську націю, та координації різних націо-
нальних історій [6]. Такий підхід дає можливість 
перенести увагу з протистояння на можливості 
співробітництва та культурного взаємозбагачен-
ня. Методично цей напрям має забезпечуватись 

через поєднання в змісті викладання національ-
ної історії з макроісторичними процесами і вод-
ночас із історією окремих регіонів, національних 
та соціальних груп. За умови такого змістовного 
наповнення курсу можна забезпечити розвиток 
спрямування студента на задачі самореалізації 
водночас як громадянина та носія етнічної куль-
тури, чим забезпечується успішність життєвого 
сценарію самоцінної особистості.

З огляду на висвітлені вище методологічні 
підходи історія Другої світової війни в змісті ви-
щої історичної освіти виступає однією з ключо-
вих тем, які потребують змістовного оновлення. 
В історії України цей період позначений багато-
плановим переплетенням протистояння світо-
вих політичних інтересів, боротьби українців за 
національний суверенітет, безліччю особистих 
трагедій. Складне сполучення суб’єктних пози-
цій колективних та індивідуальних учасників іс-
торичного процесу визначає необхідність різних 
підходів до осмислення подій. 

В сучасних умовах викликів глобалізованого 
світу розгляд національної історії без врахування 
широкого контексту впливів як інших країн, так 
і субкультур та субетносів самої нації. Врахуван-
ня цих впливів забезпечується застосуванням но-
вого методологічного підходу поєднання якомога 
широкого контексту цивілізаційної історії із роз-
глядом історії малих груп [5]. Відповідно вимагає 
оновлення зміст опрацювання матеріалу, який 
стосується місця України не лише в планах во-
юючих сторін напередодні Другої світової війни, 
але й в широкому геополітичному контексті. Ця 
проблематика традиційно розглядається в курсі 
вищої школи достатньо докладно, однак насам-
перед з точки зору перспектив України для інших 
держав як території та джерела природних ресур-
сів. Такий контекст знижує історичну суб’єктність 
українського народу. Натомість в рамках вивчен-
ня цієї тематики необхідно забезпечити увагу 
до потреб багатьох людських спільнот, які в разі 
реалізації планів воюючих сторін повинні були 
докорінно змінити власне повсякденне життя, 
зректися або змінити свої ціннісні прагнення 
та світоглядні уявлення, іноді взагалі сенс буття 
як такий. Зокрема, поширення території СРСР 
на землі Західної України не лише означало для 
місцевого населення зміну політичної лояльності 
(або репресії в разі відмови від такої зміни), але 
й для багатьох груп населення призводило до 
втрати власної релігійної ідентичності, звичних 
європейських цінностей, практик інтелектуаль-
ної та мистецької діяльності, традицій суспільно-
го життя [3]. Акцент на цій тематиці дозволить 
студентам усвідомити події війни водночас як 
цивілізаційного конфлікту та як індивідуальну 
й колективну трагедію багатьох людей.

Важливо акцентувати увагу в змістовному на-
повненні курсу на тому, що як СРСР, так і Ні-
меччина розглядали українські землі саме як 
територію та джерело ресурсів, тобто в середині 
ХХ ст. Україна продовжувала перебувати в  коло-
ніальному статусі. Колоніальний статус України 
накладав свій відбиток на її соціальний, полі-
тичний та культурний розвиток [6]. Відповідно 
екзистенційний героїзм українським народом 
було виявлено в ході Другої світової війни в той 
момент, коли цей народ зміг заявити про себе як 
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про свідомий суб’єкт історичного процесу, розпо-
чавши боротьбу за власний політичний сувере-
нітет. Розглядаючи цю тематику, варто просте-
жити історичні паралелі з долею інших народів, 
які здобували в ході Другої світової війни власну 
незалежність. При цьому потрібно висвітлюва-
ти об’єктивну необхідність для цих народів, як 
і для українського, активізувати своє політичне 
життя, побудувати стратегічні перспективи сво-
го майбутнього по завершенні війни, здійснити 
цивілізаційний вибір. Висвітлення аналогічної 
політичної боротьби українського народу за свою 
державність в контексті загального європейсько-
го процесу дасть студентам можливість усвідоми-
ти свою націю частиною світової історії і зрозумі-
ти всю складність політичного вибору тих часів.

В контексті вищесказаного обов’язковим зміс-
товним компонентом викладання історії Другої 
світової війни виступає висвітлення ідеології 
та діяльності тих політичних сил, які змагались 
за суверенітет України. На сьогодні найбільше 
уваги серед цих політичних сил привертає Орга-
нізація українських націоналістів, її діяльність 
протягом війни представлена в курсі вищої шко-
ли достатньо повно [2]. Проте з метою повністю 
висвітлити суб’єктний статус української полі-
тичної еліти в подіях війни та в боротьбі за неза-
лежність держави, можливо, варто більше уваги 
приділяти і тим політичним та громадським орга-
нізаціям, чий внесок не настільки вагомий, хоча 
все ж важливий. Крім того, необхідно підкреслю-
вати також і наявність в української радянської 
політичної еліти власних уявлень про україн-
ський суверенітет і спроби його обстоювати в умо-
вах війни. Потрібно ввести в зміст викладання 
розгляд витоків політичної ідеології як ОУН(б), 
так і ОУН(м), причини відмінностей між ними, 
еволюцію цієї ідеології протягом війни. За рамка-
ми курсу історії України у вищій школі, на жаль, 
часто залишається роль міжнародної спільноти 
в боротьбі ОУН та УПА за суверенітет України. 
Натомість висвітлення цієї тематики дасть мож-
ливість студентам правильно зрозуміти причини 
поразки цих національно-визвольних змагань. 
Водночас слід наголошувати, що незважаючи на 
поразку боротьби за незалежність та величезні 
людські втрати в Другій світовій війні, в соціо-
культурному сенсі можна говорити про перемогу 
українського народу у цій війні, оскільки значна 
його частина змогла ментально здолати власний 
колоніальний статус та вийти на суб’єктний рі-
вень міжнародних відносин. 

Безумовно важливою складовою, без якої ви-
вчення теми «Україна у Другій світовій війні» не 
буде повноцінним і завершеним, є висвітлення 
бойових дій на території України [1]. На сьогод-
ні при розробці змісту викладання курсу історії 
у вищій школі ця проблематика займає належ-
не місце, проте варто активніше застосовувати 
принцип антропологізації, переносячи акцент 
із висвітлення ролі у військових діях великих 
збройних з’єднань та урядів на рівень конкретної 
людини та її долі у війні. З огляду на це більшої 
уваги заслуговують персоналії учасників бойових 
дій, світоглядні ідеї, з яких вони виходили у сво-
їй діяльності, взаємозв’язки та відмінності між 
різними групами учасників збройних змагань. 
Висвітлюючи боротьбу і воїнів радянської армії, 

і учасників партизанських формувань, і бійців 
УПА, членів радянського та націоналістичного 
підпілля, варто закріплювати у студентів усві-
домлення, що найчастіше участь в бойових діях 
була наслідком усвідомленого світоглядного ви-
бору особистості. Слід активніше використову-
вати історичні джерела особистісного характеру 
з метою підкреслити інтереси, цінності, праг-
нення, які спонукали людей брати участь у вій-
ськових діях. Важливою складовою змістовного 
наповнення курсу має стати також розгляд куль-
турних процесів, з яких розпочалося формуван-
ня образу героя війни в національній пам’яті, 
компоненти цього образу, його виховні можли-
вості та місце в національній міфології й масовій 
культурі [6]. На цьому образі та зусиллях радян-
ської влади з його формування слід зупинятись 
окремо, оскільки цей образ значною мірою спо-
творений пропагандою. Антропологізація як ме-
тодологічна вимога до формування змісту істо-
ричного знання допоможе очистити цей образ від 
штучних міфологем та надати йому актуального 
для молоді вираження.

Важливим завданням історичної освіти в ці-
лому на сьогодні є формування об’єднуючого на-
ративу, який би був прийнятний для всіх поко-
лінь та регіональних спільнот сучасної України 
[7]. В змісті викладання історії Другої світової 
війни це завдання також можливо вирішити за 
допомогою застосування методологічного прин-
ципу антропологізації. Включення в зміст ви-
кладання якомога більш широких відомостей 
про українців у складі різних армій та рухів 
опору, насичення курсу інформації про героїчні 
вчинки українців з акцентом на порятунку жит-
тя іншого, самопожертви в ім’я товаришів або 
мирного населення, а не знищенні найбільшої 
кількості ворогів – такий підхід дозволить сфор-
мувати глибинне моральне несприйняття війни 
як способу вирішення політичних конфліктів 
поруч із патріотизмом. Також новим, але необ-
хідним у змісті викладання історії війни з точки 
зору виховання у молоді сучасної загальнолюд-
ської системи цінностей є висвітлення діяльності 
тих героїв війни, які спрямовували свої зусил-
ля на порятунок життя інших. Особливо акту-
альним в цьому контексті є приділення значної 
уваги трагедії Голокосту [3]. Висвітлення страж-
дань єврейського, ромського та інших народів як 
світової трагедії із акцентом на індивідуалізації 
відомостей про загиблих, а також підкреслення 
участі українців в порятунку цих людей є необ-
хідним компонентом не лише змістовного напо-
внення курсу історії України, але й виховного 
процесу у вищій школі.

Одним з перспективних методологічних під-
ходів до створення історичного знання на сьогод-
ні є так звана історія повсякдення. Висвітлюючи 
повсякденні практики людського життя в умовах 
війни, можна вирішити важливе завдання на-
ближення історичної події до особистості, ство-
рення на особистісному рівні відчуття залуче-
ності до історичного процесу та відповідальності 
за долю народу і країни [4]. Використовуючи іс-
торичні документи особистісного характеру (лис-
ти, фотографії та ін.), обов’язково варто показати 
специфіку окремих регіонів, по можливості за-
лучити матеріали з родинних архівів студентів. 
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При цьому слід дотримуватись правила рівно-
цінності всіх людських спільнот та забезпечити 
висвітлення долі жінок, дітей, національних 
та релігійних спільнот, представників різних 
процесій в подіях війни. Власне, вивчення історії 
Другої світової війни своїм головним завданням 
має не лише закріплення історичної пам’яті про 
події, але насамперед забезпечення неможли-
вості повторення цих подій в сьогоденні. Сьогод-
ні частина України перебуває в умовах ведення 
військових дій та окупації. Тому сформований за 
радянських часів дискурс Великої Вітчизняної 
війни як праведної війни, яку вів СРСР проти 
фашизму сьогодні не лише є інформаційно та ме-
тодологічно застарілим, але й загрожує менталь-
ною конфронтацією і українським громадянам, 
і міжнародним відносинам між Україною та ін-
шими країнами світу. Викладені вище методо-
логічні підходи до оновлення змісту викладання 
історії Другої світової війни серед інших завдань 
мають забезпечити відмову від спотвореної пара-
дигми цієї війни як подвигу штучно сконструйо-
ваного народу-переможця на користь розуміння 
війни як наслідку політичної недалекогляднос-
ті та злочинності, які призводять до трагедії як 
народів в цілому, так і конкретних особистостей 
і можуть бути подоланими лише за умови поєд-
нання героїчної боротьби проти ворога із глибин-
ним осмисленням причин війни та дотриманням 
цінностей милосердя і гуманізму. Пережита на 
особистісному, індивідуальному рівні трагедія 
війни повинна у молодої людини сполучатись 

із навичками її інтелектуального осмислення 
та екзистенційного подолання через систему 
людських цінностей.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, запропоновані вище методо-
логічні підходи до оновлення змісту викладан-
ня історії Другої світової війни можуть надати 
значно ширші можливості для вирішення цілої 
низки завдань навчально-виховного процесу ви-
щої школи. Найбільші перспективи розкривають 
такі методологічні підходи, як антропологізація 
історичного знання та розгляд історії України 
в контексті світової історії в сполученні із ува-
гою до історії окремих людських спільнот. Вка-
зані підходи можуть бути застосовані для покра-
щення якості засвоєння фактичного матеріалу, 
оскільки емоційність сприйняття, яку забезпе-
чує принцип антропологізації, безумовно сприяє 
глибшому засвоєнню знань та посиленню  нав-
чальної мотивації. Крім того, застосування вка-
заних методологічних підходів до розробки зміс-
товного наповнення висвітлення теми Другої 
світової війни є надзвичайно корисним з огляду 
на формування світогляду молодої людини, роз-
витку загальнолюдських цінностей, патріотизму 
та усвідомлення війни як персональної траге-
дії. Водночас акцент на суб’єктності українсько-
го народу в подіях війни, який забезпечується 
вказаним підходом до розробки змістовного на-
повнення курсу, дасть можливість підкреслити 
немарність тих страшних жертв, які доводиться 
нести народу під час війни.
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