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Анотація. За історичною освітою (перш за все, шкільною), закріплена функція 
громадянського та патріотичного виховання. Саме тому зміст та особливості 
викладу тих чи інших тем, як і подання, трактування образу «Іншого» залишаються 
предметом постійної уваги та обговорення. Освітні практики та особливості 
представлення українського «Iншого» в програмах та університетських підручниках 
видозмінювались поетапно від моменту проголошення незалежності й пов’язувались 
із процесом «націоналізації» історії. В статті зосереджена увага на аналізі діяльності 
та видах наукової активності основних промоутерів нових підходів у системі 
історичної освіти та окремих аспектах презентації в університетських навчальних 
програмах та підручниках росіян, євреїв, поляків як ключових «Інших» в історії Україні. 
Розглянуті різні аспекти діяльності Міністерства освіти і науки України в контексті 
окресленої теми.   
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Попри зусилля з боку частини професійної історичної спільноти, історична освіта так 
і не змогла дистанціюнуватись від політики та протистояти інструменталізації історії з 
її боку. У ХХІ ст. історична політика перетворилась на невід’ємний атрибут 
функціонування сучасних держав, яка певною мірою регламентує й сферу 
міждержавних стосунків. Оскільки за історичною освітою (шкільною, перш за все) 
закріплена функція громадянського та патріотичного виховання, зміст та особливості 
викладу тих чи інших сторінок історії, як і подання, сприйняття, трактування образу 
«Іншого» залишаються предметом постійної уваги та обговорення. Освітні практики, 
особливості представлення українського «Iншого» в програмах та університетських 
підручниках видозмінювались поетапно від моменту проголошення незалежності й 
пов’язувались із процесом «націоналізації» історії. Наголошуючи на очевидності 
змісту «Іншого» в національних історіях, Георгій Касьянов звернув увагу на 

 
1 Статтю підготовлено на основі доповіді на семінарі, що проходив 9 листопада 2018 р. у Центрі міської 
історії Центрально-Східної Європи (Львів) та за підтримки Інституту розвитку освіти. 
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“небезпеки, в яких інтелектуальні виклики переплітаються із моральними дилемами, 
ідеологічні конструкти вступають в суперечність з науковими методами, а культурні 
контексти… тісно переплітаються з політичною кон’юнктурою…” (Касьянов 2008: 14–
15).  

Серед стимулюючих факторів, що від середини 1990-х років сприяли 
створенню критичної маси викладачів, вчителів шкіл, які спробували відійти від 
етноцентричного підходу у викладанні історії України, стала серія заходів, що була 
ініційована інститутами громадянського суспільства, міжнародними донорами, Вони 
підтримали в цей період ініціативи у сфері розвитку гуманітарних та суспільних наук. 
У перехідний період такі кроки були особливо важливими. Помітну роль в окреслених 
процесах відіграв Міжнародний фонд «Відродження». За його фінансової підтримки 
та під егідою Міністерства освіти, у 1994 році розпочалася реалізація програми 
«Трансформація гуманітарної освіти в Україні».  

Одним із головних завдань, які проголошувались ініціаторами програми, була 
підготовка сучасних підручників, навчальних посібників у сфері гуманітарних наук. 
Саме з реалізацією окресленої програми пов’язувалась поява двох, цілком відмінних 
від попередніх, підручників з історії Ярослава Грицака (Грицак 1996) та Наталії 
Яковенко (Яковенко 1997). У передмові до другого видання Н. Яковенко окреслила 
головну мету власної концепції історії України:  

“… перевернути впевненість у тому, що в історії все наперед визначено «за нас 
і без нас» якимось таємничими закономірностями», котрі штовхають якщо 
крокувати вперед/назад ― то гуртом, якщо любити/ненавидіти ― то 
одностайно. Перевернути, врешті, зацикленість на власних звитягах та бідах…” 
(Яковенко 2006: 9).  

Авторці вдалося реалізувати свій план, кращого підручника з окресленого періоду в 
Україні створено не було, й навряд чи з’явиться в найближчій перспективі.  

Логічним продовженням започаткованих перетворень стала реалізація цими ж 
інституціями протягом 2001–2003 рр. Міжнародного мегапроекту «Вища школа: 
лідерство заради прогресу» (директором освітньої програми фонду «Відродження» та 
куратором Мегапроекту в той час був Георгій Касьянов). За його ініціативи та 
фінансової підтримки фонду «Відродження» у 2005 р. в Інституті історії України НАН 
України відбулася конференція під назвою «Образ Іншого в сусідніх історіях» 
(Касьянов 2008). Проблематика конференції зібрала представників різних країн 
(Україна, Білорусь, Польща, Росія, Швеція) та методологічних напрямків. Учасники 
зібрання розглянули загальнометодологічні підходи, проаналізували історіографічні 
надбання, зупинились на аналізі історичних міфів та рівні їх впливовості. Не 
залишилась без уваги й політична сфера та її впливи на історичну освіту. Проте, 
ключовою проблемою стало обговорення образів «Іншого» в сусідніх історіях. Плідні 
дискусії учасників конференції спонукали до «роботи над помилками» й руху вперед 
на шляху вдосконалення національних наративів у сенсі уявлення «Іншого».  

В цей же період з’явилась й серія публікацій, присвячених його презентації в 
українських шкільних підручниках. Зокрема: Наталії Яковенко (Яковенко 2002), 
Георгія  Касьянова, Олексія Толочко (Касьянов & Толочко 2012), Леоніда Зашкільняка 
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(Зашкільняк 2011) та ін. На думку Наталії Яковенко, однією з найбільших проблем, яка 
характеризує стан вітчизняної історичної науки полягає у тому, що «на жаль, не для 
всіх істориків, які пишуть в наш час, є очевидним, що описування домодерного 
політичного організму мовою сучасного націоналізму є, м’яко кажучи, 
непорозумінням» (Яковенко 2002: 335). Ще однією характерною рисою є збереження, 
за висловом Наталії Яковенко, «рецидивів єдино вірної методології» (Там само: 335).  

Аналіз ситуації, окреслення проблемних місць та запропоновані рецепти їх 
розв’язання вселяли оптимізм щодо можливостей змін в освітніх практиках, які б 
дозволили відійти від етноцентричності у викладанні історії, подолати віктимне 
позиціонування української нації, уникати продукування негативних стереотипів по 
відношенню до найближчих сусідів, та сприяли б адекватному трактуванню їх як 
«Інших», проте не обов’язково «Чужих».  

Особливо плідним у сенсі підготовки нових навчальних матеріалів для учнів 
шкіл, вчителів та студентів-істориків став період від 2008 до 2014 р. Протягом 2008–
2009 рр. функціонувала Робоча група, на чолі із професоркою Н. Яковенко, у складі 
вчених та викладачів, які представляли різні академічні установи та університети 
країни. Група розробила проект «Концепції та програми викладання історії України в 
школі». Метою шкільної історичної освіти автори проекту проголошували:  

«Формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські й національні 
цінності…;  

Виховання засобами історії громадянської свідомості, зорієнтованої на 
патріотичні почуття приналежності до власної країни…; 

Прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і 
культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми заради досягнення 
суспільно значущих цілей» ( Яковенко 2009:5).  

На жаль, проект так і не було затверджено в якості діючого документу, а зміни 
у статусі та керівництві Інституту національної пам’яті, під егідою якого він 
реалізовувався, відтермінували його запровадження на невизначений час. Вже 
колишній директор Інституту, Володимир В’ятрович виступав одним із активних 
промоутерів «ексклюзивної національної/націоналістичної моделі 
колективної/історичної пам’яті» (Касьянов2018:28). Його позиція, яка мала достатню 
кількість прихильників й в освітньому середовищі, не зупинила руху, який вже набрав 
незворотного характеру. До процесу модернізації історичної освіти активно 
долучились представники громадського сектору, вчителі та науковці. Помітну роль у 
просуванні поліетнічної версії історії, побудованої на загальнодемократичних 
принципах толерантності та поваги відіграє громадська організація «Нова доба». 
Налагодження міжкультурного діалогу у формуванні образу «Іншого» перетворилось 
на одне із ключових завдань її функціонування.  

Серед найвідоміших результатів діяльності організації стали: підготовка 
експериментального підручника для школи «Разом на одній землі. Історія України 
багатокультурна» (рекомендованого Міністерством освіти для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах, протокол №1 від 01.02.2012 р.), навчального 
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посібника для університетів «Нові підходи до історичної освіти в умовах 
багатокультурного середовища» (2012), інтерактивного електронного посібника для 
вчителів «Спільні історії для Європи без кордонів» (опубліковано 2014 р. за підтримки 
Міністерства науки та освіти Норвегії) Методичними орієнтирами у підготовці 
названих видань стали напрацювання Ради Європи в галузі історичної та 
полікультурної освіти. 

Згаданий університетський курс («Нові підходи…») запропонували віднести до 
циклу професійно-орієнтованих та спеціалізованих (за вибором навчального 
закладу). Оскільки кількість аудиторних годин з кожним роком радикально 
скорочується, дисципліни, які потрапляють у цю категорію зазначаються у робочих 
планах для проформи, й випадають із навчального процесу. Подібна ситуація витісняє 
з університетських програм експериментальні курси. Не варто відкидати й такий 
фактор, як методологічні вподобання викладачів, рівень їх залученості до наукового 
процесу в країні та світі, мобільності-активності й готовністю до розвитку. На жаль, 
серед викладачів ЗВО залишається сталий відсоток тих, хто після захисту дисертацій 
ставить крапку на своєму науковому розвитку. Для декого такі крапки були поставлені 
десятиліття тому. 

Особливість маркування «Своїх», «Інших», «Чужих» традиційно залежить від 
методологічних вподобань викладачів, їх підходів та оцінок тих чи інших сторінок 
історії України. Ситуація в кожному університеті, як і використання різних 
методологічних підходів викладачами в межах одного університету, може радикально 
різнитись.  

У випадку університетської освіти, Міністерство освіти і науки не встановлює 
жорстких стандартних вимог до змісту програм. Викладачам ніхто не забороняє 
розробляти авторські курси в межах блоку дисциплін «за вибором студентів». Однак, 
формально «нові» курси у багатьох випадках можуть викладатись за «жовтими» 
конспектами, написаними в 1990-х рр. у руслі народницької школи ХІХ ст., або 
державницької, початку ХХ ст.  

Проголошені академічні свободи зіштовхнулися із труднощами не лише 
суб’єктивного, а й об’єктивного характеру. Специфіка поділу ставок та закріплених за 
викладачами дисциплін/годин ускладнює самостійний вибір студентами дисциплін, 
які віднесені до відповідного блоку. Хоча, формально й існує градація на «нормативні» 
та дисципліни «за вибором», однак, «вибір», як правило, здійснюється на рівні 
деканатів. Звичайно, завжди є винятки. Відійшли від формального підходу у наданні 
студентам права вибору навчальних дисциплін такі університети: Національний 
університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний університет ім. 
В. Каразіна та ряд інших навчальних закладів, що є радше винятком, ніж правилом.  

Події 2014 р., перш за все анексія Російською федерацією Криму, початок 
фактичної війни на південному сході Україні, негативно позначились на загальному 
психологічному (та не лише) стані нашого суспільства. Попри проблеми, переважна 
більшість наукових та освітніх осередків продовжували свою діяльність у звичному 
для себе режимі. Тематика презентації «Іншого» стала нарізною у серії конференцій, 
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які протягом 2014–2019 рр. проходили у Рівному, Житомирі, Вінниці, Харкові та інших 
містах.  

Восени 2018 р. з ініціативи БФ «Інститут розвитку освіти», Інституту історії 
України НАН України та за підтримки Інституту ім. Дж. Кеннана, в Одесі та Львові 
пройшли семінари із серії заходів, присвячених розгляду та аналізу образу «Іншого» 
в суспільно-політичній, науковій та освітній сфері.  

*** 

Найбільш демонізованим «Іншим» у вітчизняних підручниках та освітніх 
практиках залишаються поляки та росіяни, третю сходинку в цій ієрархії посідають 
євреї. Розглянемо (у формі окремих кейсів) представлення цих груп у навчальних, 
робочих планах, підручниках, іншій навчально-методичній літературі.  

Росія та росіяни. У 2013 році одночасно вийшло два навчально-методичні 
посібники з історії Росії, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Це 
посібник професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
В'ячеслав Мордвінцева (Мордвінцев 2013) та доцента Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника Миколи Вітенка (Вітенко 2013), (на 
електронній сторінці кафедри історії слов’ян, співробітником якої є автор видання, 
зазначається, що він фахівець з історії українсько-польських відносин у ХІХ ст. та 
історії Польщі).  

Текст першого посібника (авторства В. Мордвінцева) написаний у стриманій, 
інтелігентній манері, властивій і лекціям професора, побудований за хронологічним 
принципом, на чому особливо наголошує автор. Текст не містить різко негативних 
та/або позитивних оціночних суджень. Наприклад, автор трактуючи причини 
підписання Переяславської угоди 1654 р., наголошує на тому, що: 

«Пошуки допомоги у боротьбі проти шляхетської Польщі змусили 
Хмельницького укласти угоду з московським царем як з найбільш імовірним 
союзником і протекторатом. Порівняно із іншими можливими спільниками, 
Туреччиною та Кримським ханством, Росію з Україною поєднувало етнічне 
походження, єдина православна віра (хоч і підпорядкована різним 
патріархатам), традиційна дружба між українськими й російськими козаками, 
інші багатоаспектні зв’язки…, що свідчили про близькість історичних доль 
українського й російського народів» (Мордвінцев 2013: 216).  

Пасаж про «спільність історичних доль» має місце в обох виданнях, й 
зустрічається у текстах. Так, М. Вітенко на початку викладу матеріалу підкреслює, що  

«Росіяни ― сусіди українців ― упродовж багатьох століть відігравали помітну 
роль у світовій історії. Їх споріднює з нашим народом етнічна, мовна, релігійна 
та культурна близькість, схожість історичної долі, а на багатьох етапах 
історичного розвитку ― й спільне минуле» (Вітенко 2013: 4).  

Аналізуючи юридичні аспекти угод, які підписувались між московськими 
послами та Богданом й Юрієм Хмельницьким, В. Мордвінцев констатує, що 
«українсько-московська угода була юридично оформлена не чітко, обидві сторони 
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вкладали в неї різний зміст і кожна по-своєму розуміла суть цих відносин» 
(Мордвінцев, 2013: 218).  

Другий підручник підготовлений у західному регіоні, а саме в Івано-
Франківську. Симпатії автора до предмету дослідження виявляються вже у вступному 
слові й обґрунтуванні до актуальності видання. Особливий акцент він робить на 
важливості «витворення позитивного іміджу Росії в українському соціумі, 
усвідомлення світового значення цієї країни, величі культури її народу» (Вітенко 2013: 
4).  

Він вводить в текст поняття «російська цивілізація» (Там само: 10–11), скромно 
констатуючи, що “українська наукова література академічного рівня з цієї 
проблематики на сьогодні відсутня” (Вітенко 2013: 11). Запропоноване автором 
визначення більш ніж промовисте, тому наведу його повністю:  

«Цілісна сукупність духовно-моральних і матеріальних форм існування 
російського народу, що визначила його історичну долю і сформувала його 
національну свідомість. Унікальність її полягає у багатонаціональності й 
поліконфесійності, створенні і постійній модернізації ідеології, яка об’єднує і 
веде за собою до великої мети значну частину людства, що населяє одну шосту 
земної суші впродовж тривалого часу» (Вітенко 2013: 11).  

Одна із ключових складових «іншування» українців та росіян, започаткована у 
2004 р. пов’язується із Другою світовою війною та використанням різних термінів для 
означення подій 1941–1945 рр. М. Вітенко так характеризує ці відмінності: 

«Велика Вітчизняна війна ― складова частина Другої світової війни. Українські 
історики використовують для її означення ще термін «Німецько-радянська 
війна». Російські історики не ставлять жодних сумнівів щодо 
загальнонародного і справедливого характеру цієї війни для народів СРСР і не 
піддають ревізії назву, яка закріпилася ще в радянську добу» (Вітенко 2013: 
172).  

Головна відмінність між двома підручниками полягає у тому, що виклад 
матеріалу у першому завершується ХVIII ст. В другому, його автор окреслив верхню 
хронологічну межу таким чином: «до наших днів». Звісно, що посібник у зв’язку з 
таким підходом, не міг не містити характеристики В. Путіна та його політики. 
Пропонуючи оцінку правління Путіна, автор окреслив його політику як 
«цілеспрямовану та далекоглядну» (Вітенко 2013: 225). “Першим його заходом стало 
вирішення чеченського питання” (Вітенко 2013: 225).  

Головною причиною популярності Путіна автор називає рішучість та 
послідовність, помножені на наявність чіткої програми дій. Саме це, як стверджується 
у посібнику, “отримало схвалення більшої частини російського суспільства, що 
стомилося від політичної та економічної невизначеності 1990-х рр., а тому радо 
сприймала встановлення влади «сильної руки», «хорошого господаря (Вітенко 2013: 
225). В посібнику надається детальний перелік всіх «досягнень» В. Путіна (винятково 
у позитивному ключі), включаючи трагедію із підводним човном «Курськ», боротьбою 
із олігархами та вибудовуванням міцної владної вертикалі (Вітенко 2013: 227–228). В 
якості висновку, автор запропонував таку оцінку перспектив: 
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«Російська держава залишається одним із важливих центрів впливу у 
сучасному багатополюсному світі, стратегічним політичним, економічним та 
культурним партнером і сусідом України» (Вітенко 2013: 228) 

Від моменту анексії Криму та початку фактичної війни, за Росією, вкотре, 
закріплюється образ ворога, який керівництво цієї держави підтримує протягом 
всього періоду. Однак, при цьому, попри звинувачення України, а особливо її 
попереднього керівництва у «фашизмі», російські ідеологи продовжують просувати 
міфи про «братерські народи» та «спільність доль».  

Польща та поляки. Польща, яка від моменту проголошення незалежності 
України перетворилася на її адвоката та надійного зовнішньо-політичного партнера, 
разом із тим, в системі історичної освіти продовжує утримувати за собою статус 
одного з головних «Інших», якій в окремих випадках містить компоненту ворожості. 
Зміни у ставленні до українців у Польщі також мають хвилеподібний характер, із 
тенденцією до погіршення. Причини подібного стану речей надзвичайно іронічно та 
одночасно влучно охарактеризував Г. Касьянов:  

«…[O]бидві країни справді виробляють більше історії, ніж здатні перетравити їх 
політичні та культурні еліти та активне населення, втім, і страви на цій кухні 
далеко не завжди призначені для гурманів» (Касьянов 2018Ж 323). 

Перший ґрунтовний аналіз представлення Польщі та поляків в українських 
шкільних підручниках здійснила ще у 2002 р. Н. Яковенко (Яковенко 2002). Й від 
початку 2000-х рр. ситуація з презентацією «Себе» та поляків як «Інших», в системі 
підготовки українських підручників, змінюється на краще дуже повільно. У своїй 
роботі Н. Яковенко запропонувала чітку систематизацію основних проблем, 
пов’язаних з окресленою проблематикою: 

«а) через демонізоване сприйняття кожного сусіда як ворога, породжене 
«закритістю» (а точніше ― герметичною закупоркою) радянської історіографії; 

б) через панування анахронізмів «національної історіографії»; 

в) поняттєву плутанину, зумовлену браком фахових знань сучасного рівня» 
(Яковенко 2002: 372).  

Одним із найбільших фахівців у галузі історичної полоністики є професор 
Львівського університету Л. Зашкільняк. У своїх дослідженнях він окреслив основні 
причини формування стійких негативних стереотипів по відношенню до нашого 
західного сусіда. Розглядаючи джерела подібних установок, він наголосив:  

«Від перших історичних праць Миколи Костомарова, згодом Володимира 
Антоновича, Михайла Грушевського, Дмитра Дорошенка та багатьох інших 
тогочасних істориків у свідомості українських патріотів укорінився стереотип 
«багатовікової боротьби Русі з Польщею», «головного ворога» української 
незалежності, носія «ворожих західних цінностей і католицтва» (Зашкільняк 
2011:69).  

Іншим, не менш важливим фактором формування подібних уявлень стали 
оцінки, які продукувалися радянською ідеологією та пропагандою. До стандартних 
звинувачень на адресу Польщі та поляків, які були сформовані ще у ХІХ ст., від 
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середини 1950-х рр. додались маркування Польщі, «як держави, що прагнула 
розірвати зв’язки українського народу з братнім російським народом» (Зашкільняк 
2011: 69). Всі згадані стереотипи виявились напрочуд живучими.  

У 2015 р. Польський інститут національної пам’яті випустив книгу, підготовлену 
спеціально для українського читача (Менджецький 2015). Аналіз основних положень 
книги у контексті презентації власної історії «на експорт», як і подібних українських 
варіантів, було здійснено авторкою в одній із попередніх публікацій (Венгерська 
2016). 

Зараз складно спрогнозувати зміст історичної політики, яку рано чи пізно має 
запропонувати команда нового президента. Проте, із високою долею ймовірності, 
можемо говорити про відхід від правих вподобань в офіціальній політиці пам’яті, що 
гіпотетично, повинно позитивно позначитись на стосунках із нашим західним сусідом. 

Єврейська тематика. Цей блок розпочну із короткого історичного екскурсу, 
пов’язаного із введенням сюжетів єврейської історії в історію Україні. Перший період 
розвитку єврейських студій в Україні пов’язувався із міжвоєнним часом, та 
реалізацією протягом 1923–1932 рр., в умовах радянської України, політики 
коренізації. При ВУАН було створено Гебраїстичну історико-археографічну комісію. Її 
керівником було призначено Іллю Галанта, який обіймав цю посаду до моменту 
ліквідації структури у 1929 р. Історик-археограф І. Галант, який був не лише 
ініціатором створення комісії, а й автором праць з історії євреїв України, загинув 30 
вересня 1941 р. у Бабиному Яру (Гриневич 2004).  

З кінця 1920-х рр. зупиняється розвиток єврейських студій в радянській Україні, 
як і в цілому в Радянському Союзі. Юдаїка зникає з академічного середовища та 
освітньої сфери разом зі сходознавством, наслідки чого даються взнаки й до сьогодні. 
Одним із перших серед університетів, який вже в умовах незалежної України 
спробував відродити традиції єврейських студій, став Соломонів університет, який, на 
жаль, не зміг проіснувати довго. У трьох університетах України, а саме: Києво-
Могилянській академії, Українському католицькому університеті та університеті 
«Острозька академія» єврейські студії представлені в якості окремих освітніх програм, 
поява яких була б неможливою без серйозної зовнішньої підтримки.  

Освітні практики, представлені в Україні та пов’язані із вивченням Голокосту та 
єврейськими студіями складно уявити без конкретних людей, з науковою та 
громадською діяльністю яких пов’язується просування в освітньому просторі України 
поліетнічного варіанту історії, вивчення всіх пластів культур та взаємовпливів. Серед 
генераторів процесу розвитку, поширення, введення до навчальних програм 
відповідних курсів, розширення наукових досліджень, запровадження магістерських 
програм з юдаїки ― Ярослав Грицак, Анатолій Подольський, Ігор Щупак, Максим Гон, 
Віталій Черноіваненко, Сергій Гірік, Юрий Радченко, Артем Харченко та інші.  

Не варто відкидати й факту визнання й підтримки з боку держави ідеї 
необхідності викладання історії Голокосту та історії євреїв. Хоча, безумовно, подібна 
ініціатива безпосередньо пов’язана із загальноєвропейськими тенденціями, у 
відповідності з якими, як наголосив у своєму виступі Георгій Касьянов (Касьянов 
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2016: 5), за Голокостом закріплено статус базової рамки, цінності, спільної для країн-
членів (та претендентів до вступу) Європейського Союзу.  

Розвал Радянського Союзу став одним із стимулюючих чинників розвитку знань 
з історії євреїв та Голокосту. На початку 90-х ХХ ст., ізраїльські чиновники від освіти 
створили так звану «Російську програму» на базі одного із восьми університетів країни 
― Відкритого університету Ізраїлю. Викладання на програмі здійснюється російською 
мовою, що за задумом засновників, мало стимулювати прагнення до здобуття 
історичної освіти в Ізраїлі вихідців із пострадянських країн. Включення теми історії 
Голокосту до програми цього університету відбулось фактично одночасно з Україною. 
Починаючи з 1993–1994 навчального року Міністерство освіти України офіційно 
включило тему Голокосту до навчального плану (Щупак 2012). У 1996 р. в курсі 
загальної історії з’явились теми про Голокост в Європі.  

В «Російській програмі» цей курс отримав назву «Катастрофа європейського 
єврейства». Особливість навчального процесу цього університету полягає в наявності 
так званих «просунутих курсів». До таких в програмі було віднесено курс під назвою 
«Скорбота пізнання: проблеми викладання Голокосту й геноциду», в межах якого 
студенти отримують загальне уявлення про специфіку викладання навчальних 
дисциплін й окремих тем, присвячених Голокосту зокрема, й проблемам геноциду 
загалом (Відкритий університет). 

Коротко зупинюся на окремих сюжетах в системі історичної освіти у 
вітчизняних університетах. У шкільних та університетських програмах єврейська 
тематика з’являється у курсах з давньої історії, й пов’язується із Хозарським каганатом. 
У підручниках, які використовуються у вищій школі цей сюжет представлений 
нерівномірно. Так, у підручнику Олександра Бойка (Бойко 2007), який у 2007 р. був 
рекомендований Міністерством освіти в якості підручника для університетів, взагалі 
відсутня навіть побіжна згадка про хозарів. Найповніше історію взаємостосунків між 
слов’янськими племенами та хозарами викладено в «Нарисах історії..» Наталі 
Яковенко (Яковенко 2005), який було рекомендовано в якості навчального посібника 
для учнів гуманітарних гімназій і ліцеїв та студентів історичних факультетів у 2005 р. 
Окрім відомостей про особливості поширення хозар, головних населених пунктів, їх 
діяльності, віросповідання та стосунків зі слов’янами, Н. Яковенко згадує хозарську 
версію походження назви Київ (Яковенко 2005: 30), а також зупиняється на аналізі 
хозарської компоненти у творах так званих канцеляристів початку ХVІІІ ст. ― 
Григорія Грабянки, Пилипа Орлика та Самійла Величка. Характеризуючи підходи 
Пилипа Орлика, Наталія Яковенко оцінює характеристику “войовничого прадавнього 
козацького народу, що раніше звався хозарським” як “місток тяглости між «козаками-
хозарами» та сучасністю, преамбула легко перелітає від Хозарії у Київську Русь, а 
звідти до Речі Посполитої” (Яковенко 2005: 439).  

В Україні ситуація у сфері викладання та поширення знань про Голокост з 
кожним роком демонструє позитивну динаміку. Антисемітизм, який має місце на 
побутовому рівні на територіях колишньої смуги осілості (й не лише), скоріше 
результат поширюваних з радянських часів стереотипів та наслідок відсутності знань 
про сусідів, які тривалий час жили разом. Серед учнівської та студентської молоді, 
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завдяки роботі вчителів, згаданих центрів, ситуація змінилась на краще. Регулярно 
проводяться освітні семінари, літні школи з методик викладання тем Голокосту для 
вчителів шкіл, аспірантів, викладачів ЗВО. Видаються методичні рекомендації.  

У 2011 р. в Рівному вийшов підручник Максима Гона для студентів історичних 
спеціальностей університетів «Геноциди першої половини ХХ ст.: порівняльний 
аналіз», а в 2012 р. у Львові ― навчальний посібник авторства Андрія Козицького 
«Геноцид і політика масового знищення мирного населення в ХХ ст.».  

Професор Рівненського гуманітарного університету М. Гон запропонував 
підхід, який на його думку, є найбільш оптимальним у контексті вивчення Голокосту. 
Йдеться про паралельне ознайомлення із різними геноцидами, які були спрямовані, 
від початку ХХ ст., на представників різних етнічних груп. Досвід практичної роботи 
дозволив Автору прийти до висновку про «влучність вислову В. Їльге щодо атмосфери 
«змагання жертв» геноцидів, у свідомості щонайменше частини студентів» (Гон 2009). 

На початку 2019 року з’явився новий посібник для вчителів історії «Історія 
Голокосту: освіта та пам’ять». У ньому містяться розділи, присвячені рекомендаціям 
щодо викладання історії Голокосту методами шкільної освіти, використовуються нові 
методичні підходи, розглядаються особливості пам’яті про Голокост, контроверсійні 
питання історії.  

В Україні ще існують проблеми, пов’язані з місцями пам’яті жертв Голокосту та 
презентацією в ландшафтах сучасних міст України єврейської складової історії, які 
вимагають свого вирішення. 

У 2016 р. було опубліковано дослідження Павла Роберта Магочія та Йоханана 
Петровського-Штерна (Магочій and Петровський-Штерн 2016). Книжку, написану 
англійською мовою переклали на українську протягом одного року. Вона стала 
лауреатом Львівського книжкового форуму 2016 р. Співфінансувала публікацію книги 
у рамках проекту «Взаємо-Дія: Програма грантів і підтримки мультикультуралізму» 
недержавна організація «Українсько-єврейська зустріч», разом із урядом Канади 
(Міністерство громадянства й імміграції). Автори, які працювали нарізно, у вступі так 
охарактеризували мету свого дослідження: 

«Хоча ми прагнули пояснити нашим читачам специфічність культурного життя 
та відмінність історичних доль цих народів, з наших паралельних оповідей 
постала єдина історія, в якій в українців і євреїв спільного так само багато, як і 
того, що їх різнить» (Магочій and Петровський-Штерн 2016: 1) 

*** 

Попри зусилля з боку частини професійної історичної спільноти, у напрямку 
дистанціювання науки від політики, вона продовжує активно втручатись в історію. Не 
оминуло це втручання й сфери викладання та написання підручників. Анексія Криму, 
фактична війна на Сході України та в Сирії, еміграційна криза разом із кризою 
Євросоюзу призвели до чергових коливань вбік посилення націоналістичних 
тенденцій. Їх прояви спостерігаються в політичних практиках не лише Росії, лідер якої 
не приховує свого бажання відродити велич втраченої імперії. З приходом до влади 
представників правих політичних партій у Польщі, кардинально змінилась риторика 
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по відношенню до сусідів, особливо українців, що одразу відобразилось на 
соціологічних показниках та підтверджується результатами опитувань. На жаль, й 
Україна не залишилась поза окресленими процесами, які, як вже зазначалось, 
протягом п’яти років «очолював» директор Інституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович. Вітчизняні політики та частина істориків, які за традицією продовжують 
«служити» владі, вирішили відродити дискурс народу-жертви.  

Оскільки геноцидальна версія національних наративів має місце в світовій 
практиці, й наповнює такі варіанти особливим звучанням, українські політики, як і 
політики від освіти (до цієї «славної» когорти потрапили не лише історики, а й 
чиновники Міністерства освіти та науки й Інституту модифікації змісту освіти) не 
втримались від спокуси в черговий раз перетворити Голодомор на ключовий сюжет 
історії України ХХ ст. У листі МОН за №1/9-415 від 03.07.18 р. «Щодо вивчення у 
закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018–2019 навчальному 
році», серед інших, містяться й рекомендації з викладання інтегрованого курсу 
«Історія: Україна і світ» (64–69). Прохання помітної частини вчителів-гуманітаріїв, 
перш за все, істориків, щодо надання їм конкретних інструкцій щодо викладання тих 
чи інших тем були «почуті». В результаті, з’явився унікальний в своєму змісті документ, 
який фактично повністю повертає нас до радянських практик викладання історії за 
встановленими нормами, чітко визначеними класифікаціями та визначеннями, 
маніпулюванням поняттями й цифрами. 

Автори методичних рекомендацій для вчителів відтворюють звичну схему 
трактування «свого» (винятково із позицій етноцентризму). У преамбулі до 
історичного блоку, автори наголосили на тому, що “змістове наповнення історії 
базується на засадах громадянської спрямованості, людиноцентризму, 
україноцентризму, націєтворення, європейськості». Подібні поєднання, ймовірно, 
мали б символізувати радикальні зміни у підходах до вивчення історії. З цією метою 
до рекомендацій були включені й сюжети про геноциди, спрямовані проти євреїв 
(Голокост) та кримських татар (з наведенням рішення Верховної Ради, у відповідності 
з якими факт депортації кримських татар у 1944 р. було визнано геноцидом). Проте 
особливості подання, висвітлення трьох блоків кардинально різняться.  

Слід одразу наголосити, що документ існував у двох редакціях, після критики, 
серії висловлених зауважень, до нього були внесені корективи. Однак, підходи які 
використовувались у першій редакції, є дуже показовими. Так, у початковому варіанті 
рекомендацій, їх автори наголошували на важливості відокремлення «соціально-
фізіологічного явища «голод» від поняття і явища «Голодомор»», з поясненням такої 
різниці, (в першому варіанті) : 

«Термін і явище «голод» вказують на кількісне … і якісне голодування 
людського організму (…). Голодомор ― історична форма застосування терору 
голодом, тобто штучно організованого голоду в Україні. Він є геноцидом проти 
цивільного населення у мирний час» (Лист МОН 2018).  

Натомість в остаточному варіанті це положення було сформульовано так:  

«Помилковим є розмежування явищ «голод» і «Голодомор» у їх хронологічних 
рамках 1932–1933 рр. Голодомор не є вищою фазою голоду, а історичним, 
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меморіальним і юридичним терміном, який відповідає ознакам геноциду» (Лист 
МОН 2018). 

Автори документу (у першій редакції) пропонували використовувати (з 
уточненням: «маємо завжди використовувати», у другій редакції ця приписка зникла):  

«Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”. В методичних рекомендаціях 
наголошують на використанні по відношенню до подій “правильне написання 
та говоріння» ― «геноцид українців», «геноцид українського народу» (Лист 
МОН 2018). 

Наступний пасаж прямо засвідчує, «збереження рецидивів єдино вірної 
методології» (за висловом Н. Яковенко):  

«Закон України від 28 листопада 2006 р. зафіксував хронологічні рамки 
Голодомору в Україні, тому вони не підлягають ревізії. Вони набули сталості в 
історіографії» (Лист МОН 2018). 

Пристрасне бажання маніпулювати цифрами знайшло відображення у 
підходах, окреслених у першій редакції документу:  

«Викладаючи тему Голодомору, важливо пояснити учням, що його жертвами є 
померлі та фізично постраждалі. Тому жертвами Голодомору 1932–1933 рр. в 
Україні були 25,5 млн селян, з яких понад 7 млн померлих та ненароджених. 
Українські демографи у 1930-х рр. прогнозували збільшення населення в УСРР 
на січень 1937 р. до 35,6 млн осіб, а перепис зафіксував 27,9 млн осіб, відтак  
втрати становлять 7,7 млн осіб. Вони є жертвами Голодомору» (Лист МОН 2018). 

Подібне подання матеріалу також зазнало критики, й в остаточній редакції 
документу запропоновано такий підхід:  

«Дослідження щодо кількості жертв Голодомору 1932–1933 років тривають. 
Одні дослідники вважають, що кількість жертв була 3, 9–4,5 млн осіб, інші ― 
7–7,7 млн.» (Лист МОН 2018).  

По відношенню до проблематики Голокосту автори рекомендацій не проявили 
подібної скрупульозності. Вони не містять визначень, окреслення сутності явища, як і 
зазначення загальної кількості жертв. Лише побіжно згадується про факт розстрілу 
євреїв у Бабиному Яру, й одразу наголошується, що разом із ними нацисти 
«розстрілювали ромів, радянських військовополонених, українських націоналістів та 
інших “ворогів рейху”» (Лист МОН 2018). Тим самим, цілком нівелюється значення 
Голокосту, як геноциду проти євреїв, який здійснювався за етнічною ознакою (хоча й 
з ідеологічним обґрунтуванням).  

У тексті згадується про дві меморіальні дати вшанування жертв Голокосту, без 
згадки його жертв (складається таке враження, що для авторів документу слово 
«єврей» залишається табуйованим), перераховуються громадські інституції, пов’язані 
із дослідженням та викладанням проблематики, наводиться інформація про наукові 
конкурси.  

Результатом традиційної законослухняності вчителів може стати нове 
покоління учнів, яких знову вчитимуть не думати, а сприймати виключно на віру готові 
інтерпретації тих чи інших історичних подій та фактів. Залишається сподіватись, що 
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протягом попередніх років сформована критична маса вчителів, які будуть вчити учнів 
думати, а не лише некритично сприймати історичний фактаж, й реформа освіти 
виправдає сподівання не лише її палких прихильників.  

Проголошені реформи освіти передбачають й розробку стандартів, які в ідеалі, 
мають забезпечувати й створювати простір для творчості й майстерності викладачів. 
Протягом 2015-2018 рр. при Міністерстві освіти та науки діяли робочі комісії з 
розробки стандарту вищої освіти для підготовки фахівців за спеціальністю «032 – 
історія та археологія». Стандарти зі всіх спеціальностей розроблялись у відповідності 
із вимогами Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014, № 1556-VII, постанов 
Кабінету Міністрів України від «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» 
від 30.12.2015 р., № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 р., «Методичних рекомендацій 
щодо розроблення стандартів вищої освіти», схвалених сектором вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України (протокол № 3 від 29.03.2016 р.). Стандарт 
вищої освіти (після його затвердження) стає нормативним документом з підготовки 
фахівців за спеціальністю «032 – Історія та археологія», в якому узагальнюється зміст 
вищої освіти, відображаються цілі навчання та визначаються вимоги до професійної 
компетентності випускника. Він являє собою сукупність вимог, обов’язкових під час 
реалізації освітньо-професійних програм вищих навчальних закладів, які мають 
державну акредитацію.  

Проекти нових стандартів для бакалаврів та магістрів зі спеціальності «032 
Історія та археологія» були розроблені членами Науково-методичної комісії (ця 
комісія об’єднує представників гуманітарних наук та богослов’я). Проте Міністерство 
освіти ці проекти поки що не затвердило. Головна причина, на жаль, традиційна для 
України в цілому, й освітньої сфери, зокрема ― це так званий «людський фактор», а 
також бюрократична тяганина та неузгодженість дій структурних підрозділів, 
відповідальних за підготовку та підтримку подібних рішень. Оскільки термін каденції 
попереднього складу комісії завершувався у грудні 2018 р., на нараді, яку проводив 
заступник Міністра Ігор Шаров, були озвучені основні причини не затвердження 
стандартів ― «через відсутність двох висновків фахової та методичної експертизи», 
хоча експертам проекти надсилались.  

Склалось таке враження, що вони банально «загубились» у довгих коридорах 
Міністерства. Лише у квітні 2019 р. було затверджено новий склад комісії, а їх перше 
засідання відбулося у червні. На цей час вже завершився доволі тривалий процес зі 
створення Національної агенції з забезпечення якості вищої освіти. У червні НАЗЯВО 
поширило «Порядок погодження стандартів вищої освіти», який набрав чинності 1 
жовтня 2019 р. Члени комісії (у частково оновленому складі) завершують роботу над 
стандартами, вже у відповідності з новими міністерськими інструкціями. Вони 
передбачають скорочення змісту попереднього проекту стандарту. Проте, оскільки 
проект фактично від 2016 р. був представлений на сайті Міністерства, й 
використовувався університетами в якості основи для розробки освітніх й навчальних 
програм, окремі його положення дозволяють сподіватись на зрушення у сфері 
подання та презентації «Іншого» в системі історичної освіти. Так, у нормативному 
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змісті підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованому у термінах результатів 
навчання у класифікації в емоційній (афективній) сфері, пов’язаною із формуванням 
та підтримкою ціннісних орієнтацій, були виділені:  

«[Н]алаштованість на консолідацію суспільства; доведення історичної 
своєрідності, культурного та етнонаціонального розмаїття України; вияв поваги 
до різноманітних національних спільнот як невід’ємної складової історії 
України; співпраця з носіями різних історичних і культурних цінностей» 
(Проект Стандарту 2016).  

Вимога дотримуватись концепції міжнаціонального та міжкультурного діалогу в 
Україні відносилася до пункту «Засвоєння певної системи цінностей».  

У новій редакції відсутня «емоційна» частина. Однак, у розділі «Нормативний 
зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 
навчання», є пункт 16, який містить таку вимогу: «Визначати загальні та специфічні риси 
історичного розвитку різних регіонів України, Європи та світу, демонструвати повагу до 
різноманітності культур та національних спільнот».  

Таким чином, можемо констатувати, що історія, а особливо її освітній сегмент, 
продовжує залишатись сферою, що не може дистанціюватись від політики. Завдяки 
систематичній роботі частини вчених, членів громадських організацій, вчителів були 
здійснені помітні кроки в руйнації стереотипів у сфері маркування «Іншого» як 
«Чужого». Цей рух набув незворотного характеру, попри намагання частини 
історичного цеху та політиків правого спрямування законсервувати моноетнічний 
підхід до історії України. Ставлення до наших традиційно «Інших», перш за все, Росії 
та росіян, Польщі та поляків, безпосередньо залежать від політичної ситуації, частково 
є відображенням політичної кон’юнктури та політичних маніпуляцій. Зміни в освітніх 
практиках залежать не лише від об’єктивних факторів, зумовлених діяльністю 
Міністерства освіти і науки та керівництва університетів. Суб’єктивний фактор має не 
меншу, а в умовах університетської освіти, значно більшу вагу, оскільки може як 
гальмувати позитивні зміни, так і максимально їх пришвидшувати. 
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