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Гуманітарні навчальні дисципліни у вищій школі України 

покликані, насамперед, формувати світогляди орієнтири молоді. Україна 

зараз переживає не найкращі роки, нам доводиться жити в період 

радикального переосмислення цінностей, суспільних теорій і соціальної 

практики. Тому особливо важливим стає вивчення у національних 

вищих навчальних закладах дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

Важливе місце гуманітарні науки мають посідати у вишах 

технічного спрямування, в яких вони іноді займають другорядне, 

підпорядковане становище. 

Дискусія між «гуманітаріями» і «технарями» має глибоке коріння і 

в Україні, і поза її межами. Однак, якщо розвинуті країни світу постійно 

витрачають на розвиток науки (в тому числі гуманітарного циклу) значні 

кошти, українська влада в більшості випадків субсидує лише ті 

дослідження, які мають швидкий практичний результат. При чому, як у 

середовищі політичної та економічної еліти, так і в українському 

суспільстві загалом має місце переконання, що розвиток гуманітарної 

сфери науки напряму залежить від соціально-економічного становища 

країни. Нам видається, має місце відчутний взаємовплив першого і 

останнього. Без значної уваги з боку держави до гуманітарної освіти 

суто прикладні галузі наукового знання не дадуть очікуваного 

результату. 



Саме з соціально-гуманітарними дисциплінами пов’язане 

формування світогляду майбутнього фахівця, його переконань і 

уподобань. Без них не можлива розбудова сталих інтересів суспільства, 

становлення і підтримання його високої морально-правової культури, 

формування гуманізму. На такі суспільно значущі речі слід 

орієнтуватися будь-якій країні, яка поділяє цінності розвинутих країн 

західної демократії і готова з ними стратегічно співпрацювати. 

На наше переконання, особливе місце в реалізації таких складних і 

важливих завдань належить вивченню історичного досвіду власного 

народу. Саме він є підґрунтям культури, традицій, національної 

психології, існуючого політичного і соціально-економічного устрою.  

На перший погляд роль гуманітарних наук у людському суспільстві 

менш помітна, ніж прикладних наукових дисциплін. Це пов’язано з 

особливостями оцінки результатів праці гуманітаріїв, розмитими 

кордонами між фундаментальними та практичними дослідженнями, 

описовим характером наукової продукції. Разом з тим гуманітарні науки 

мають значно масштабніше суспільне відлуння, порівняно з 

природничими і точними науковими пошуками, можуть викликати 

могутній соціальний резонанс, мати значні культурні наслідки.   

Зараз, в період всеосяжної кризи, особливо важливим стає 

популяризація дисциплін гуманітарного циклу на прикладі конкретної 

людини: знайомого, колеги, сусіда тощо.  

Вдалою видається ідея вивчення в рамках навчальної програми 

гуманітарних спецкурсів з урахуванням аграрного профілю університету.  

Важливе місце серед таких дисциплін займає курс «Аграрної Історії 

України». Цей навчальний предмет необхідно вивчати студентами вищих 

навчальних закладів аграрного спрямування, отже, крім вищезгаданих 

завдань, він має слугувати своєрідною об’єднавчою ланкою між 

загальноосвітньою та вищою школою у вивчнні історії України.  

Специфікую названої навчальної дисципліни є поєднання 



інформації з історії України та історії аграрних відносин. Нам здається, 

авторському колективу рецензованого посібника це цілком вдалося. 

Вміщений у начальному посібнику матеріал повною мірою відбиває 

основні віхи історичного поступу українського народу крізь призму 

соціально-економічного розвитку та політичних змін на великій 

території Східної та Західної Європи.   

Пропонований авторами навчальний посібник містить широкий 

виклад матеріалу, який розкриває основні процеси, що відбувалися в 

аграрній сфері України. Автори намагалися враховувати, що глибоке 

осмислення аграрної еволюції сприятиме подальшій консолідації 

українського суспільства. В останнє десятиліття наукова література з 

історії аграрного ладу і селянства України відзначалася новими ідеями та 

уявленнями, зумовленими застосуванням теоретичних установок і 

методів мікроісторії, соціальної психології та культурології, етнології й 

філософської антропології. Відбулася переоцінка змісту знань, 

розширилися сфери досліджень, пошук нових теоретико-методологічних 

підходів і системної парадигми для висвітлення соціально-політичного і 

культурно – духовного розвитку села.  

Відповідно змінилася оцінка концепцій реформ, реконструкції 

діяльності окремих політичних діячів і державного апарату, по-новому 

зʼясовано типові явища у системах землеробства та агрокультурі, 

еволюцію селянського господарства в ринкових умовах, розвиток 

селянської кооперації, вивчалися причини селянських міграційних рухів 

тощо. Ставилися завдання показати різні аспекти розвитку аграрної 

сфери України: організацію первісних форм землеробства, 

трансформації сільського господарства, правові, соціальні, політичні, 

економічні аспекти розвитку українського села. Обрані хронологічні 

межі охоплюють широкий відрізок аграрної історії, які включають в себе 

такі визначальні події, як: утворення на території України первісного 

суспільства, зародження феодальної державності, започаткування нового 



періоду історичного розвитку – товарно грошових відносин та 

підприємництва.  

Привертає увагу доступний та легкий для розуміння письмовий 

стиль, яким викладено матеріал посібника, що покращує його 

сприйняття та запам’ятовування тексту. 

Життя вимагає не тільки творчого розвитку політології, соціології, 

філософії, культурології, історії як наук, але й донесення їх надбань до 

всього суспільства. Тадеуш Котаржинський зазначав: «Наукою є усяке 

знання, яке дозріло до того, що його можна викладати як окрему 

дисципліну на рівні вищої школи» [1, с. 245]. За таких умов багато 

залежить саме від якості викладання історії.  

У сучасних умовах існує потреба не просто підвищення рівня 

викладання гуманітарних дисциплін у аграрних вищих навчальних 

закладах, але й, можливо, докорінної зміни форм і методів їх вивчення. У 

виші доцільно застосовувати принципи засвоєння знань на основі 

варіативності викладання навчального матеріалу та специфіки самого 

навчального закладу.  

Рівень засвоєння студентами знань та формування світоглядних 

орієнтирів залежить і від наявності підручників, навчальних посібників, 

відповідних методичних розробок. До того ж, важливо посилити в них 

виховні моменти, бо як слушно визначив С.Л. Франк «...єдина доступна 

нам позитивна думка про зміст історії полягає в тому, що історія є 

процес виховання людського роду» [2, с. 449]. 

Отже, життя вимагає збільшення навчального навантаження на 

вивчення дисциплін гуманітарного циклу, оскільки саме на них лежить 

найбільше навантаження з виховання особистості і громадянина. 

Безумовно – це питання майбутнього Української держави. 

На сучасному етапі надзвичайно важливим завданням вищої школи 

є поєднання спеціалізованих навчальних дисциплін, покликаних 

забезпечити теоретичне та практичне підґрунтя підготовки майбутніх 



фахівців, із науками соціально-гуманітарного циклу. Саме останнім 

належить провідна роль у формуванні гармонійно розвинутої 

особистості, розбудови духовних пріоритетів та ціннісних орієнтацій 

молодої людини. 

Маємо надію, що запропоновані три книги з аграрної історії 

України прислужить цінним з наукової точки зору навчальним 

посібником та джерелом інформації для широкого кола читачів. 
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