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В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Social History of Southern and Western Slavs (1991–2000)  
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У статті проаналізовано соціальні аспекти життя західно- й півден-

нослов’янських спільнот на шляху формування ринкової економіки та ста-
новлення демократії в дзеркалі навчальної літератури для вищих навчаль-
них закладів України. Встановлено, що, попри фрагментарність звернень 
до соціальної історії, вони виявляються необхідними для розкриття дра-
матизму доби. Обґрунтовується теза, що інвазії у предметно-тематичне 
коло соціальної історії досліджуваних спільнот мали як прикладний, так 
і науковий характер.

Ключові слова: історіографія, підручники, сучасна історія, західні та 
південні слов’яни, Центрально-Східна Європа.

The slavic community played and still is playing a significant role in forming 
European civilization and the geopolitical situation on the continent. The pur-
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pose of the study is to reveal the scientific and methodological foundations and 
the basic tendencies in its coverage in the educational literature for Ukrainian 
higher educational institutions devoted to the social history of the Western and 
South Slavic communities of Central and Eastern Europe (CEE) during the post- 
socialist era (1991–2000s).

The research method of historiographical analysis was mainly applied to the 
set of the given textbooks. The author strongly opines that the evolution and diver-
sity of societies and public relations hold the priority within the extreme diversity 
of areas in the recent interpretation of the issues such as gender history, labor his-
tory, history of memory, family history, urban studies, history of everyday life, etc.

The author concludes that the issues that the national and regional challeng-
es Slavic communities faced with were mostly neglected by the authors of the 
textbooks. The evolution of Slavic states is depicted through the reproduction of 
political processes, whereas some aspects of social life are still reflected in the 
books for the higher educational institutions. For instance, such concerns as rev-
olutions of 1989–1991, the social toll caused by the rejection of the “socialist 
choice”, the reflection of the general situation of instability and change, the state 
of social consciousness, the problems of refugees, the reflection of the socio-psy-
chological aspects of ethnic-social conflicts and the elucidation of their roots, and 
the human economic activity were highlighted in the textbooks. The reflection of 
the history of Slavic communities is important to analyze when illustrating the 
dramatic nature of the transitive era and the subsequent historical time in the 
life of the Slavic communities of the region. The diversity of interpretations of 
the social life is complex and reflects ambiguous views on the historical transfor-
mations that national collectives of the European continent have undergone dur-
ing the contemporary era. Given this the scientific and methodological content 
of educational editions are corrected continuously year after the year, therefore, 
the dynanic transformation also constitutes a priority for further scientific study.

Keywords: historiography, textbooks, modern history, western and southern 
Slavs, Central and Eastern Europe.

Слов’янські спільноти, які є одними з найчисленніших етносів Європи, 
відігравали та відіграють суттєву роль у формуванні європейської цивілі-
зації та геополітичного становища на континенті. Безсумнівно, що вивчен-
ня минулого й сьогодення слов’янських народів багато значить для розуміння 
історичного процесу й адекватного тлумачення внеску слов’янства в загаль-
нолюдські надбання. Проте вирішити це завдання неможливо без навчаль-
ної літератури — посібників, підручників, хрестоматій, де закладається під-
ґрунтя для з’ясування змісту наукових досліджень. Аналіз навчальних видань 
для всіх ланок історичної освіти від початкової до вищої завжди актуаль-
ний з огляду на безперервне оновлення наукового знання. Відсутність тако-
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го аналізу унеможливлює модернізацію та вдосконалення історичної осві-
ти загалом і для вищої школи зокрема, здолання розриву між нагромадже-
ним гуманітарним знанням та його засвоєнням і практичним застосуванням.

Загально визнано, що навчальні видання у історіографічному процесі 
займають своє місце та відіграють роль історіографічного джерела. Типови-
ми особливостями видових ознак історіографічних джерел на тлі інших є те, 
що з одного боку вони фіксують інформацію щодо історіографічних дослі-
джень (у даному разі в славістиці), а з іншого — є доробком цих досліджень 
(Колесник, І. 2013, с. 62). У національній академічній традиції висвітлення 
історичного досвіду слов’янських спільнот на сторінках навчальних видань 
для закладів вищої освіти є сталою тенденцією. З’явилися навіть посібники, 
присвячені окремим його сторінкам (наприклад: Самчук, B. JI. 2002; Мико-
ленко, Д. В. 2011). Доведено, що з кінця ХХ ст. українська історична наука 
вирішує доволі складне завдання — одночасного пошуку «власного обличчя» 
та «вписування в світове історіописання». щоб подолати відставання укра-
їнського історичного знання від світових взірців (Зашкільняк, Л. О. 2016, 
с. 18). Цілком очевидно: зазначений процес не міг опосередковано не від-
дзеркалитися на контенті навчальної літератури. В академічних колах Укра-
їни ще з початку 1990-х рр. у зв’язку з крахом соціалізму на європейському 
континенті сформувалося чітке усвідомлення того, що необхідно стверджу-
вати нові концептуальні засади підручників, зокрема щодо минулого й сьо-
годення південних та західних слов’ян. У цьому зв’язку слід розглядати поя-
ву 1995 р. першого в пострадянській Україні навчального посібника, спеці-
ально присвяченого досвіду слов’янських країн 1944–1995 рр., за редакцією 
В. І. Ярового (Яровий, В. І. & Антонюк, С. І. & Чепусов, А. Т. 1995). До пер-
шої половини 1990-х рр. належать і перші спроби теоретично обґрунтувати 
нові підходи до змісту навчальної літератури з історії слов’янських етно-
сів регіону ЦСЕ, тому не віддзеркалено багато аспектів їх сучасного бут-
тя (Алексєєв, Ю. М. 1992, с. 80–83; Алексєєв, Ю. М. & Кравченко, Н. M. & 
Павленко, В. В. 1993, с. 86–94; Мітряєв, А. І. та ін. 1992, с. 109–115).

Спостереження й висновки автора спираються на дослідження кон-
тенту підручників і посібників, що побачили світ у 1995–2000-х рр. Части-
на їх (наприклад: Самчук, B. I. 2002; Рудько, С. О. 2010; Черній А. І. & 
Черній В. А. 1999; Кріль, М. М. 2006) з огляду на місце видання й тираж 
виявилися недоступними. Адже вони одразу ж перетворилися на бібліогра-
фічну рідкість. Проте на з’ясування загальних тенденцій у висвітленні соці-
ального буття слов’янських спільнот ЦСЄ це принципово вплинути не може. 
Низка начальних видань з’ясовувала історичний шлях південних і захід-
них слов’ян у межах регіону ЦСЄ або континенту (Яровий, В. І. 1996; Яро-
вий, В. І. 1997; Яровий, В. І. 2005; Яровий, В. І. & Антонюк, С. І. & Чепу-
сов, А. Т. 1995; Пугач, Є. П. та ін. 1998; Кріль, М. М. 2008; Зашкільняк, Л., 
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ред. 2001) чи глобального світу (Горбань, Ю. А., ред. 2003; Газін, В. П. & 
Копилов, С. А. 2015; Газін, В. П. & Копилов, С. А. 2004; Іваницька, О. П. 
2003; Орлова, Т. В. 2017; Орлова, Т. В. 2008). Усі видання пройшли експерти-
зу науково-педагогічної громадськості та були схвалені в Міністерстві осві-
ти та науки (назви цієї установи змінювалися), що опосередковано засвід-
чувало позицію держави стосовно змісту історичної освіти.

Загально відомо, що посткомуністичний досвід слов’янських спільнот 
ЦСЄ привертав і привертає увагу широкого кола фахівців у різних галу-
зях соціогуманітарного знання, політологів не тільки в країнах регіону, але 
й за його межами. Українські дослідники теж виявляють значний інтерес 
до вивчення та викладання історії слов’янських країн. Академічні центри 
славістичних досліджень у Харкові, Києві, Одесі, Львові сформувалися ще 
в ХІХ ст. У сучасній Україні традиція цих досліджень набула подальшо-
го розвитку. Фахівці з історії народів ЦСЄ, зокрема західних і південних 
слов’ян, працюють у закладах вищої освіти та наукових установах не тільки 
зазначених міст, але практично в усіх регіонах. Отже, кадровий потенціал 
цілком достатній для створення актуального науково-методичного контенту 
навчальної літератури з проблеми, винесеної в назву. Глибока та стала тра-
диція славістичних досліджень в Україні, безсумнівно, посприяла вирішен-
ню завдання викладу сучасного буття слов’янських етносів у навчальних 
виданнях. Проте попри різноманіття тематичної спрямованості розвідок, 
присвячених сьогоденню південних і західних слов’ян, проблема, винесе-
на в назву, незважаючи на її актуальність, іще не знайшла віддзеркалення 
в українській науковій традиції.

Мета роботи: не претендуючи на всебічний соціальний аналіз історично-
го досвіду посткомуністичної доби південних і західних слов’ян на підґрунті 
вивчення доступної автору навчальної літератури для закладів вищої осві-
ти України розкрити її науково-методичний контент щодо соціальної істо-
рії західно- та південнослов’янських спільнот Центрально-Східної Європи 
(ЦСЄ) 1991–2000-х рр., спираючись на контент-аналіз та історіографічний 
аналіз з’ясувати основні тенденції у її висвітленні.

Пізнавальні можливості соціальної історії в адекватному розумінні 
не тільки минулого, але й сучасності слов’янських етносів ЦСЄ надзви-
чайно широкі. Вони базуються на зв’язку теоретичних досліджень із соці-
альної історії з практикою історичного процесу. На сьогодні вітчизняні 
дослідники з’ясували та визначили провідні принципи й ідеї соціальної 
історії як течії в історичній науці. Загально відомо, що дослідницька про-
грама соціальної історії постійно еволюціонувала та еволюціонує. Зокрема, 
в другій половині 1960-х рр. з’явилася парадигма «нової соціальної історії» 
(Горобець, В. М. 2010, с. 439). З кінця 1970-х рр. стверджується соціальна 
історія сучасності (Чеканцева, З. А. 2018, с. 12) Зараз у сферу уваги соціаль-
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ної історії потрапляють не тільки соціальні структури та процеси, але й те, 
як соціальна реальність екстраполюється на свідомість, менталітет, цінно-
сті людей — носіїв того чи іншого історичного процесу, як вони усвідом-
люють соціокультурні явища, сучасниками котрих стали, їх соціальний дос-
від і таке інше. Проте спроби визначити межі предметно-тематичного поля 
соціально-історичних розвідок, пропри їх численність, на сьогодні вважа-
ються безперспективними (Репина, Л. П. 2009, с. 13) з огляду на постійне 
поглиблення спеціалізації досліджень і дроблення на окремі субдисципліни 
(культурна й соціальна антропологія, етноісторія, демографічна історія, усна 
історія, історична екологія, історія асоціальних явищ, соціальна історія релі-
гії, локальна історія, історія побуту та повсякдення, історія родини, гендерна 
історія, історія дитинства, історія культурності, історія праці й громадської 
діяльності, тощо). У цьому зв’язку закономірно, що брак єдиної методоло-
гічної платформи соціальної історії надає широкі можливості вибирати соці-
альні явища, які є маркерами для визначення стану суспільства на певних 
етапах його розвитку, залежно від мети викладення його історичного бут-
тя (Строкин, С. И. 2016). Отже, віддзеркалюючи посткомуністичну добу 
в житті слов’янських країн, автори начальних видань тією чи іншою мірою 
«приречені» звертатися до різноманітних за змістом дослідницьких програм 
соціальної історії. На тлі постійного оновлення фактографії за умов неза-
вершеності політичних процесів, коли передчасно було визначати результа-
ти, зазначені звернення давали змогу уточнювати їх зміст і спрямованість.

З іншого боку, тематична спрямованість і мета навчальних видань визна-
чає, наскільки повно віддзеркалено сюжети з соціальної історії слов’янських 
країн ЦСЄ для з’ясування досвіду їх розвитку протягом 1990-х — 2000-х рр. 
З початку 2000-х рр. постсоціалістична доба — отже, й питання її соціаль-
ної історії — у розвитку західних та південних слов’ян стали висвітлюва-
ти в межах концепту «Центрально-Східна Європа», тобто долаючи етнона-
ціональні кордони. В такий спосіб у навчальних виданнях було зафіксова-
но зміни їх геополітичного становища. Зазначені зміни відбулися у зв’язку 
з задекларованим розширенням ЄС і НАТО на Схід Європи. Зміст концепту 
«Центрально-Східна Європа» трактувався по-різному залежно від політич-
них обставин (Лешкович, Н. О. 2016; Рор, І.-А. 2015; Кріль, М. М. 2008, с. 4; 
Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2001, с. 49–50) та національної наукової тра-
диції. За спостереженнями українського історика І. Колесник, у дискурсі 
українських істориків пострадянського періоду зазначений концепт функ-
ціонує як ментальній продукт. Критерієм його конструювання є поширення 
провідних цивілізаційних ідей, які сформували суспільну свідомість меш-
канців, а також головні міжнародні події, що позначилися на долі держав 
і націй (Колесник, І. 2013, с. 439). Отже, саме розуміння історико-геогра-
фічного конструкту ЦСЄ, як воно ствердилося в українській гуманітаристи-
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ці, передбачає апеляцію не тільки до економічних та політичних реалій, 
але й до суспільних трансформацій, предметного поля соціальної історії 
при висвітленні сучасного досвіду слов’янських країн регіону на сторін-
ках навчальних видань.

Інвазії в соціальну історію мали місце, хоча сьогодення південних і захід-
них слов’ян традиційно висвітлювали як їх політичну історію. Попри фра-
гментарність, вони не тільки відігравали роль засобу конкретизації транзитив-
них процесів, але й давали змогу з’ясувати їх соціальну вартість та наслідки: 
адже так чи інакше торкалися позаполітичних та позаекономічних взаємодій 
і явищ. Ідеться про революції 1989–1991 рр., війни та конфлікти (на теренах 
колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії), що тради-
ційно пов’язано з предметом соціальної історії в межах найбільш загальної 
дефініції. Поза увагою не залишилися стан масової свідомості, соціальна 
поведінка та її нематеріальні мотиви, етнічні конфлікти й етнодемографіч-
ні процеси, конфесійний чинник, привнесені в історичні дослідження зав-
дяки пошукам «нової соціальної історії». Соціокультурне обличчя націо-
нальних колективів, як правило, не віддзеркалювалося на сторінках підруч-
ників. Винятком стали кілька видань. Серед них — авторський навчальний 
посібник М. М. Кріля (Кріль, М. М. 2008, с. 187–188, 201, 229, 265–269). 
До речі, це єдине навчальне видання, де представлене сьогодення єдино-
го бездержавного слов’янського етносу — лужицьких сербів (Кріль, М. М. 
2008, с. 261–269) у статусі національної меншини в Німеччині. Також соці-
окультурну традицію південних і західних слов’ян у тій формі, як вона збе-
реглася на початок ХХІ ст., фрагментарно виклав В. І. Яровий (Яровий, В. І. 
2005, с. 127, 229–230, 365, 635, 644–645). У зазначених виданнях ішлося про 
надбання в цій галузі у Словаччині (Кріль, М. М. 2008, Яровий, В. І. 2005), 
Словенії, Хорватії (Кріль, М. М. 2008), Болгарії, Македонії, Польщі, Чехії 
(Яровий, В. І. 2005).

До дослідницьких програм соціальної історії зверталися різними шля-
хами: через не тільки постійне осучаснення фактографії, але й висвітлення 
досвіду слов’янських спільнот регіону 1990-х — 2000-х рр. на підґрунті полі-
дисциплінарного підходу (що найпослідовніше втілено в навчальних посіб-
никах Т. В. Орлової (2017), М. М. Кріля (2008), залучення понятійного апа-
рату й надбань суміжних з історією соціогуманітарних галузей знання, пер-
соніфікацію політичних процесів.

В історію південних і західних слов’ян повернулася людина. «Безіменну» 
людину було представлено через характеристику масових рухів. Адже вони 
давали змогу визначити, наскільки суспільство пристосувалося до нових умов. 
Масові рухи озцінювалися як вирішальний фактор створення нової соціаль-
ної реальності в демонтажі комунізму, за умов наступу лівих партій у Бол-
гарії в 1994–1996 р. (Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 588; Газін, В. П. & Копи-
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лов, С. А. 2004, с. 107) та Польщі в 1993–1994 рр. (Зашкільняк, Л., ред. 2001, 
с. 588; Газін, В. П. & Копилов, С. А. 2004, с. 107), «автократичної самоізоляції» 
(Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 588) 1991–1998 рр. у Словаччині (Зашкільняк, Л., 
ред. 2001, с. 588; Газін, В. П. & Копилов, С. А. 2004. с. 462), в Союзній Рес-
публіці Югославія, коли 2000 р. було покладено край правлінню С. Мілоше-
вича (Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 589), 1997 р. в Чехії (Зашкільняк, Л., ред. 
2001, с. 608; Газін, В. П. & Копилов, С. А. 2004, с. 459; Кріль, М. М. 2008, 
с. 249; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 396) під час виступів проти соціальної полі-
тики уряду, в Македонії 1992 р. у зв’язку з вирішенням питання про міжна-
родне визнання країни (Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 433). Було звернено увагу 
на стан суспільної свідомості як маркер соціальних змін. Окремі навчальні 
видання вказують на масові настрої ейфорії, які з’явилися на тлі революцій 
1989–1991 рр., та ілюзорні очікування швидкого розв’язання всіх суспільних 
проблем, що накопичувалися десятиліттями (Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 588; 
Яровий, В. І. 1997, с. 212; Орлова, Т. В. 2017, с. 220). Вочевидь, ці ілюзії вияви-
лися поза матеріальною складовою в мотивації соціальної поведінки біль-
шості населення слов’янських країн регіону. Соціально-історичні й соціаль-
но-психологічні аспекти, які визначали загалом позицію національного колек-
тиву при народженні нових слов’янських держав у регіоні в досліджуваний 
період, докладно з’ясовуються у зв’язку з ліквідацією Чеської та Словацької 
Федеративної Республіки (Яровий, В. І. 1997, с. 239, 242; Яровий, В. І. 1996, 
с. 345–346; Яровий, В. І. 2005, с. 627, 623, 624) і розпадом Соціалістичної 
Федеративної Республіки Югославія (Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 429, 441, 442; 
Яровий, В. І. 1997, с. 266; Яровий, В. І. 1996, с. 399; Яровий, В. І. 2005 с. 745, 
764–765, 778, 779; Кріль, М. М. 2008, с. 221).

На відміну від видань радянської доби, в частині текстів мала місце пер-
соніфікація історичних змін завдяки залученню біографічних даних тих наці-
ональних лідерів, які були висунуті масовими рухами у найбільш драматичні 
періоди життя національних колективів. Вони були носіями провідних тен-
денцій і визначали формування громадської думки. В цьому зв’язку заува-
жувалося, що їх типовою ознакою, як правило, була відсутність негативного 
досвіду адміністрування за умов тоталітаризму (Газін, В. П. & Копилов, А. С. 
2004, с. 49). Зрозуміло, що їх визначення серед надзвичайного різноманіття 
на тлі попередньої доби громадських і політичних течій у буремний період 
першої половини 1990-х рр. потребувало від авторів неабияких академіч-
ної культури й аналітичних здібностей. До кола лідерів, з якими асоціюва-
лися епохальні зміни сучасності на сторінках підручників, зазвичай відно-
сили В. Гавела (Чехословаччина) (Яровий, В. І. 1997, с. 198; Яровий, В. І. 
2005, с. 619; Яровий, В. І. 1996, с. 342; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 336, 337; 
Газін, В. П. & Копилов, А. С. 2004, с. 49), В. Меч’яра (Словаччина) (Яро-
вий, В. І. 1997, с. 243; Яровий, В. І. 2005, с. 636, 638; Яровий, В. І. 1996, с. 346; 
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Кріль, М. М. 2008, с. 178), Л. Валенсу (Польша) (Яровий, В. І. 1997, с. 219–
220; Яровий, В. І. 2005, с. 348, 350; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 312; Орло-
ва, Т. В. 2017, с. 331; Кріль, М. М. 2008, с. 132; Газін, В. П. & Копилов, А. С. 
2004, с. 49), Ж. Желева (Яровий, В. І. 1997, с. 226; Яровий, В. І. 2005, с. 116–
117; Кріль, М. М. 2008, с. 46; Яровий, В. І. 1996, с. 367; Газін, В. П. & Копи-
лов, А. С. 2004, с. 149), Ф. Туджмана (Хорватія) (Яровий, В. І. 1997, с. 254; 
Яровий, В. І. 1996, с. 395), С. Мілошевича (Сербія) (Яровий, В. І. 1997, с. 256; 
Яровий, В. І. 2005, с. 783; Яровий, В. І. 1996, с. 398; Кріль, М. М. 2008, с. 162, 
163). Зрозуміло, що на сторінках підручників неможливо було дотриматися 
всіх етапів дослідницької процедури, яка розкривала їх взаємодію з соціу-
мом. Це відбувалося опосередковано через виклад неординарних соціальних 
процесів — революцій 1989–1991 рр., демонтажу соціалізму.

Сутність зазначених революцій досі чітко не з’ясована та визначається 
по-різному. В підручниках другої половини 1990-х рр. вони вважалися анти-
тоталітарними, народними, антикомуністичними за змістом (Яровий, В. І. 
1997, с. 185; Яровий, В. І. & Антонюк, C. М. & Чепусов, А. Т. 1995, с. 78), 
демократичними за спрямуванням (Яровий, В. І. 1997, с. 185). Ці визна-
чення збереглися (Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 584; Іваницька, О. П. 2003, 
с. 334; Газін, В. П. & Копилов, А. С. 2004, с. 48; Горбань, Ю. А. (ред.) 2003, 
с. 376). Їх складові уточнювали, але постійно наголошувалося на їх демокра-
тичності, народності. Було з’ясовано кілька моделей. Перша — «переговор-
на» (Польща), друга позначилася приходом до влади комуністів-реформато-
рів з поступовою зміною політичної системи (Болгарія), в третій поєднали-
ся боротьба у вищій партійній еліті з масовими, загалом мирними виступами 
практично всіх соціальних верств (Чехословаччина) (Іваницька, О. П. 2003, 
с. 335; Газін, В. П. & Копилов, С. А. 2004, с. 46–47; Яровий, В. І. 2005, с. 341). 
Однак автори не завжди визначали зміст революційних потрясінь у ЦСЄ 
(Кріль, М. М. 2008, Орлова, Т. В. 2017, с. 5). Натомість зводили їх до демон-
тажу комуністичних / тоталітарних режимів (Кріль, М. М. 2008, с. 43; Яро-
вий, В. І. 2005, с. 5) або використовували узагальнену сталу характеристи-
ку, залучену в науковий обіг із публіцистики та засобів масової інформації 
на межі 1980-х — 1990-х рр., називаючи їх «оксамитовими» (Орлова, Т. В. 
2008, с. 317; Горбань, Ю. А., ред. 2003, с. 378).

Зміст соціальних перетворень початку 1990-х рр. у слов’янських країнах 
ЦСЄ пояснювали з урахуванням людського досвіду попередньої доби та оці-
нювали як відмову від нього. На сторінках навчальних видань цей досвід поль-
ського, чеського, словацького, болгарського національних колективів, народів 
югославської федерації позначався термінами «тоталітаризм», «адміністратив-
но-бюрократична система» (вже не соціалістичний вибір) (Газін, В. П. & Копи-
лов, С. А. 2004, с. 487, 453; Яровий, В. І. & Антонюк, C. М. & Чепусов, А. Т. 
1995, с. 80; Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 513; Орлова, Т. В. 2008, с. 317), «авто-
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ритарно-планова розподільча система» (Яровий, В. І. 2005, с. 5, Яровий, В. І. 
1996, с. 5). У подальшому в зв’язку з нагромадженням наукового знання про 
сучасний досвід країн регіону змінювався понятійний апарат. Його застосуван-
ня свідчило про розширення меж поняття «соціальне», яке є одним з базових 
концептів соціальної історії на всіх етапах її розвитку. «Соціальне» функціо-
нувало як «позаполітичне» та «позаекономічне». Йшлося про різні соціальні 
явища та процеси в межах предметного поля соціальної історії й уживалася 
відповідна наукова термінологія. Характеризуючи хід транзитивних проце-
сів, первинні та вторинні наслідки соціальної модернізації, автори навчальних 
видань роблять акцент не тільки на поляризації суспільства та появі середнього 
класу. Стосовно соціального буття Польщі визначається межа соціального міні-
муму (Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 368) й життєвий стандарт (Кріль, М. М. 2008, 
с. 139), звертається увага на актуалізацію соціального вчення католицької цер-
кви (Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 369; Кріль, М. М. 2008, с. 136) та ролі Костьо-
лу у відносинах суспільства тп держави (Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 385; Яро-
вий, В. І. 1996, с. 306; Кріль, М. М. 2008, с. 135, Газін, В. П. & Копилов, М. М. 
2004, с. 285, 287, 288; Орлова, Т. В. 2017, с. 232, 250), спроби соціального парт-
нерства через ухвалу «Пакту про державне підприємництво» (1993) (Яровий, 
В. І. 1996, с. 308), проринковий менталітет населення як фактор сприяння змі-
нам (Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 284) та економічний націоналізм 
у мисленні нового управлінського корпусу (Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, 
с. 284). Говорячи про досвід Чеської і Словацької Федеративної Республіки 
1991 грудень — 1992 рр., автори вказували на низку негативних соціальних 
факторів — корумпованість, дезінтеграцію, відсутність загальних позитивних 
прагнень (Яровий, В. І. 1997, с. 239; Яровий, В. І. 2005, с. 623) — як перешкоду 
на шляху реалізації завдання побудови «інтелектуального та … справді куль-
турного суспільства», яке проголосив В. Гавел. Нерівність соціального захи-
сту населення (Яровий, В. І. 1996, с. 345; Яровий, В. І. 1997, с. 239) та деяких 
стартових можливостей (Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 454; Пугач, Є. 
П. та ін. 1998, с. 394; Яровий, В. І. 1997, с. 346) виявилися позаекономічною 
і позаполітичною причиною її розпаду. Соціальний досвід чеського суспіль-
ства з утворенням Чеської Республіки (з січня 1993 р.) описано в термінах 
відносна «соціальна стабільність» першої половини 1990-х рр. (Яровий, В. І. 
2005, с. 629; Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. - 608; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 396), 
«людські ресурси» (для інтеграції до ЄС) (Яровий, В. І. 2005, с. 627), зміни 
в «структурній зайнятості населення та його соціальному становищі» (Заш-
кільняк, Л., ред. 2001, с. 608; Кріль, М. М. 2008, с. 248). Стосовно Словаць-
кої Республіки (з січня 1993 р.) маркерами соціальних процесів були безробіт-
тя/зайнятість населення, його життєвий рівень (Газін, В. П. & Копилов, C. А. 
2004, с. 465; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 398; Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 609; 
Кріль, М. М. 2008, с. 186; Яровий, В. І. 2005, с. 637), статус угорської мен-
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шини (Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 462; Зашкільняк, Л., ред. 2001, 
с. 609; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 399; Кріль, М. М. 2008, с. 183, Яровий, В. І. 
1997, с. 244; Яровий, В. І. 2005, с. 638), унійної та римо-католицької церкви 
(Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 462; Кріль, М. М. 2008, с. 181, 184). Гово-
рячи про соціальні аспекти буття болгарського суспільства, автори навчаль-
них видань звертають увагу на безробіття та загострення соціальних супереч-
ностей (Кріль, М. М. 2008, с. 51; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 409; Газін, В. П. 
& Копилов, C. А. 2004, с. 108; Яровий, В. І. 1997, с. 228; Яровий, В. І. 2005, 
с. 122, 123; Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 622) протягом усієї посткомуністичної 
доби, соціальні наслідки кризи фінансової системи (Пугач, Є. П. та ін. 1998, 
с. 408; Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 107; Зашкільняк, Л. ред. 2001, 
с. 623), «хлібну кризу» 1996 р. (Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 409; Яровий, В. І. 
1997, с. 229; Зашкільняк, Л. (ред.) 2001, с. 623; Орлова,Т. В. 2017, с. 299) 
щодо 1990-х рр., низьку народжуваність та масову еміграцію молоді за кордон 
(Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 108; Яровий, В. І. 2005, с. 123; Орло-
ва, Т. В. 2017, с. 302) у 2000-ні рр. Досвід розвитку більшості національних 
колективів, що входили до складу колишньої Соціалістичної Федеративної Рес-
публіки Югославія, як правило, з’ясовувався на тлі її розпаду та збройних кон-
фліктів у 1990-ті й подолання наслідків цього в 2000-ні рр. У цьому зв’язку 
превалювали мілітарні сюжети та з’ясовувалися питання про статус біженців 
і етнічних меншин в іншонаціональному оточенні (Зашкільняк, Л., ред. 2001, 
с. 626, 627, 635, 639; Яровий, В. І. 1997, с. 261, 264, 266; Яровий, В. І. 1996, 
с. 402, 405, 406; Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 500, 505, 507, 519, 524, 
532, 534; Кріль, М. М. 2008, с. 222–223; Яровий, В. І. 2005, с. 772, 775, 781, 
786–787; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 429, 431, 432, 435, 441), етнічні та етно-
конфесійні конфлікти (Яровий, В. І. 1997, с. 262, 263; Газін, В. П. & Копи-
лов, C. А. 2004, с. 500, 508, 528; Кріль, М. М. 2008, 222–223; Яровий, В. І. 2005, 
с. 745, 766, 778; Пугач, Є. П. та ін. 1998, 436, 459), показники працевлашто-
ваності населення та його життєвий рівень (Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 627, 
629; Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 495, 515; Кріль, М. М. 2008, с. 200, 
221, 224, 228; Зашкільняк, Л., ред. 1998, с. 429, 431, 452, 453–454). Стосов-
но Республіки Словенія вказувалося не стільки на роль військових конфлік-
тів, скільки на роль соціальних чинників у становленні державності. Зокрема, 
висока соціальна та конфесійна однорідність населення вважалася фактором, 
який стабілізував розвиток молодої держави (Газін, В. П. & Копилов, C. А. 
2004, с. 513; Кріль, М. М. 2008, с. 194–195; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 425).

Отже, на сторінках навчальних видань мали місце звернення до суміж-
них з історією соціо-гуманітарних наук при висвітленні сучасної соціаль-
ної історії слов’янських спільнот. Відповідний цим наукам понятійний апа-
рат, залучений до контенту навчальних видань, почасти характеризував від-
носини, пов’язані з етно-соціальними процесами, економічною діяльністю 
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населення, взаємодією з державою, соціальними наслідками транзитив-
них процесів та економічних перетворень, воєнних дій, — тобто складови-
ми, які безпосередньо впливають на суспільну свідомість. При цьому дефі-
ніції не набували додаткових конотацій, а вживались у сталому розумінні. 
Це особливо важливо: адже традиція залучення частини з них — соціаль-
ний мінімум, дезінтеграція суспільства, економічний націоналізм, конфе-
сійна однорідність населення, тощо — в науково-методичний контент укра-
їнської навчальної літератури з історії південних та західних слов’ян тільки 
закладалася. Почасти саме так реалізовувалося вже згадане актуальне для 
національної історичної науки завдання: «вписування в світове історіопи-
сання» (Зашкільняк, Л. О. 2016, с. 18).

Слід зауважити, що, говорячи про початковий етап докорінних змін у жит-
ті слов’янських спільнот, лише окремі навчальні видання згадували про соці-
альну вартість трансформацій та вважали її занадто високою (Яровий, В. І. 
2005, с. 354, 1997, с. 213; Яровий, В. І. 1997, с. 213; Зашкільняк, Л., ред. 2001, 
с. 588, 590; Орлова, Т. В. 2017, с. 220). Проте загалом єдиної думки про соці-
альні результати історичного досвіду слов’янських країн 1990-х — почат-
ку 2000-х рр. на сторінках навчальних видань, які порушували це питання, 
не склалося. Зазначена обставина обумовлена не тільки метою й завданнями 
конкретної начальної дисципліни, де йдеться про їх розвиток. Іноді ще було 
передчасно говорити про нього (залежно від року видання): адже соціаль-
ні результати того чи іншого суспільного процесу можуть бути «розтягнені» 
в часі. У цьому зв’язку виявляється, що найбільш вичерпна їх характерис-
тика знайшла віддзеркалення там, де реалізовано переваги полідисціплінар-
ного (міждисціплінарного/субдисціплінарного) підходу при викладенні різ-
них за змістом курсів гуманітарних наук. Деякі автори прямо заявляють 
свою позицію щодо його доцільності (Орлова, Т. В. 2017, с. 2). Інша гру-
па звертається до нього фрагментарно, апелюючи, наприклад, до результа-
тів соціологічних опитувань (Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 588; Яровий, В. І. 
2005, с. 625; Яровий, В. І. 1997, с. 240; Газін,  В. П. & Копилов, C. А. 2004, 
с. 458) або використовуючи різного роду статистичні дані (Зашкільняк, Л. 
(ред.) 2001, с. 590; Яровий, В. І. 2005, с. 625, 1997, с. 213, 240; Газін, В. П. & 
Копилов, C. А. 2015, с. 31, 184, 242; Кріль, М. М. 2008, с. 236, 237) чи над-
бання етноісторії (Кріль, М. М. 2008, с. 265, 268) й соціології націй, коли 
йдеться про з’ясування етноісторичних причин кризи та розпаду югослав-
ської федерації (Яровий, В. І. 2005, с. 736, 739; Яровий, В. І. 1997, с. 246–
249; Яровий, В. І. 1996, с. 389–391; Яровий, В. І. & Антонюк, С. І. & Чепу-
сов, А. Т. 1995, с. 133; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 418; Зашкільняк, Л., ред. 
2001, с. 586, 587, 626, 629, 637, 638; Кріль, М. М. 2008, с. 54, 101, 225, 436, 
441–444; Газін, В. П. & Копилов, C. А. 2004, с. 29, 488), розпаду Чеської 
і Словацької Федеративної Республіки (Яровий, В. І. 1997, с. 234–237; Яро-
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вий, В. І. 1996, с. 345; Яровий, В. І. & Антонюк, С. І. & Чепусов, А. Т. 1995, 
с. 119; Зашкільняк, Л., ред. 2001, с. 589), етноконфесійну ситуацію в Сло-
вацькій Республіці (Кріль, 2008, с. 182–184; Газін, В. П. & Копилов, C. А. 
2004, с. 462; Яровий, 1997, с. 244; Пугач, Є. П. та ін. 1998, с. 399; Яровий, 
2005, с. 638) та Чеській Республіці (Кріль, М. М. 2008, с. 242, 243). На пара-
доксальний результат соціального досвіду спільнот південних і західних 
слов’ян звернула увагу Т. Орлова: «Руйнуючи “стару систему”…, суспільство, 
яке прагнуло більшої соціальної справедливості, стало ще більш економіч-
но і соціально стратифікованим» (Орлова, Т. В. 2017, с. 220). З іншого боку 
підкреслюється, що навіть кризові ситуації, негативні соціальні процеси, 
невідповідність соціальних очікувань маси населення реальним соціальним 
змінам та ін. не примусили звернути з обраного шляху (Газін, В. П. & Копи-
лов, C. А. 2004, с. 48). «Тектонічні зміни… в суспільній свідомості приве-
ли» до принципових та незворотних результатів — «переорієнтації з колек-
тивістських на індивідуалістичні стереотипи громадської поведінки» (Заш-
кільняк, Л., ред. 2001, с. 589).

Жодне з аналізованих видань не оминуло увагою асоціальні явища, якими 
супроводжувалися транзитивні процеси — безробіття, невпевненість у завтраш-
ньому дні. Опосередковано це слугує поясненням причин ностальгії за «соці-
алістичним» минулім тієї частини населення, для котрої попередня доба була 
втіленням стабільності. Серед результатів соціального розвитку національних 
колективів південних і західних слов’ян, які в 1990-х — 2000-х рр. формували 
нові держави, вказується на зміни у їх самосвідомості. Однак про це згадується 
на сторінках лише одного з аналізованих навчальних посібників (Кріль М. М., 
2008). У зв’язку з сьогоденням Чорногорії йшлося про зміну співвідношен-
ня між сербами та чорногорцями на користь останніх і зміцнення самоусві-
домлення чорногорців (Кріль, М. М. 2008, с. 260), появу нової етнічної самоі-
дентифікації — мораванин — у Чеській Республіці (Кріль, М. М. 2008, с. 242).

Таким чином, контент української навчальної літератури віддзерка-
лив один з базових принципів соціальної історії — принцип соціального 
підходу. Як вторинні жанри наукової комунікації підручники та посібни-
ки містили певні (попри їх фрагментарність) відомості з соціальної істо-
рії слов’янських країн. Ця інформація мала як прикладний, так й науковий 
характер. Інвазії в соціальну історію слугували перш за все засобом дета-
лізації політичних процесів. Опосередковано навчальні видання зафіксува-
ли пізнавальні результати дослідницької діяльності науковців як пов’язані 
з сучасним їм людським досвідом західно- та південнослов’янських спіль-
нот. У висвітленні сучасних подій, попри активне звернення практично всіх 
авторів до закономірностей транзитивних процесів у викладі посткомуніс-
тичної доби, слід визнати брак загальної концепції щодо стану суспільств 
західно- та південнослов’янських спільнот, які вже вирішили завдання всту-
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пити до НАТО та Європейського Союзу. Поза будь-якими сумнівами, наяв-
ність такої концепції сприяла б з’ясуванню актуального та важливого питан-
ня щодо формування нових ідентичностей на теренах регіону. Як засвідчив 
аналіз навчальних видань, можливості соціальної історії у вирішенні завдан-
ня науково обґрунтовано, логічно та несуперечливо викладати сучасну істо-
рію слов’янських країн ЦСЄ залучено недостатньо. Слідування методологіч-
ним підходам соціальної історії, яке може поєднуватися з різними ідейними 
переконаннями, було б продуктивним та сприяло б розумінню сьогодення 
спільнот західних та південних слов’ян у ширшому соціальному контексті. 
Звернення до дослідницьких програм і тематичного поля соціальної істо-
рії у висвітленні сучасного буття слов’янських країн ЦСЄ не тільки урізно-
манітнює уявлення про закономірності транзитивних процесів загалом, але 
й наближає до розуміння характеру та потреб їх суспільного розвитку (як 
він закодований на сторінках навчальних видань) після вирішення завдань 
перехідної доби. Саме це може бути однією з перспектив вивчення теми, 
винесеної в назву. Окрім того, зміст навчальних видань дає підстави поча-
сти реконструювати зміни уявлень про слов’янські країни регіону в україн-
ському академічному середовищі 1991–2000-х рр., що теж видається акту-
альним напрямом дослідження.
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У статті на основі наукових праць сучасних вітчизняних учених висвіт-

лено стан дослідження державно-правового розвитку Стародавнього Єгип-
ту, з’ясовано джерельний комплекс дослідження, простежено основні на-
прями вивчення означеної теми та їх змістове наповнення, визначено коло 
питань, які потребують подальшого наукового осмислення.


