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Комітет міністрів, у відповідності до пункту b статті 15 Статуту Ради Європи,

Вважаючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її 
членами;

Пам’ятаючи про підписану в Парижі 19 грудня 1954 року  Європейську 
культурну конвенцію, яка закликає сторони, що підписали її, заохочувати 
вивчення історії та цивілізації інших договірних сторін та надавати сприяння 
таким вивченням на території інших договірних сторін; 

Нагадуючи про самміти у Відні (1993) та Страсбурзі (1997), під час яких глави 
держав та урядів Ради Європи:

- висловили своє бажання зробити Раду Європи повністю здатною 
розв’язувати проблеми, які поставатимуть в двадцять першому столітті;

- висловили потребу у посиленні взаємного порозуміння та довіри між 
народами, зокрема, через запровадження шкільних програм вивчення історії, 
які спрямовані усувати упередження та підкреслювати позитивний взаємний 
вплив різних країн, релігій та ідей в процесі історичного розвитку Європи;   

- знову підтвердили освітні та культурні аспекти основних проблем, які 
постануть перед Європою завтрашнього дня.  

Підтверджуючи те, що ідеологічні фальсифікації та маніпуляції в області історії 
є несумісними з основними принципами Ради Європи, які визначаються в її 
Статуті;

Пам’ятаючи про рекомендації Парламентської асамблеї  про європейський 
вимір в освіті (Рекомендація 1111 (1989)) та про історію та про вивчення історії 
в Європі (Рекомендація 1283 (1996));

Пам’ятаючи про резолюцію № 1 на тему “Зв’язки та спільні проблеми в 
європейській освіті”, яку було ухвалено на 19-ій сесії Постійної конференції
європейських міністрів, відповідальних за питання освіти (Крістіансанд, 
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Норвегія, 1997), а також про висновки та резолюції 20-ї сесії Постійної 
конференції європейських міністрів, відповідальних за питання освіти, щодо 
проекту “Вивчення та викладання історії в Європі ХХ століття” (Краків, Польща, 
2000);

Пам’ятаючи про декларацію, яку було ухвалено під час неформальної 
Конференції міністрів освіти країн Південно-східної Європи (Страсбург, 2000), в 
якій рекомендується вжити практичних заходів в тих областях, в яких Рада 
Європи має досвід, що напрацьований за тривалий проміжок часу і такий, що 
отримав визнання, в тому числі, і в області викладання історії;

Враховуючи декларацію, яку було ухвалено під час Регіональної конференції 
міністрів освіти держав Закавказзя (Тбілісі, Грузія, 2000);

Беручи до уваги Рекомендацію № R (98) 5 Комітету міністрів державам-членам 
щодо вивчення культурної спадщини, в якій міністри підтвердили, що навчальні 
заходи пов’язані з навчанням культурній спадщині є пріоритетним засобом для 
того, щоб наповнювати змістом майбутнє через краще розуміння минулого; 

Враховуючи Резолюцію (98) 4 Комітету міністрів про культурні шляхи Ради 
Європи;

Зважаючи на Рекомендацію № R (2000)1 Комітету міністрів державам-членам 
щодо посилення транскордонного співробітництва між територіальними 
общинами або властями в області культури, в якій міністри підтвердили, що 
транскордонна діяльність допомагає молоді набути транскордонного бачення  
та ознайомлює її з розмаїттям культурних та історичних традицій;

Враховуючи резолюції, які були ухвалені під час п’ятої конференції 
європейських міністрів, відповідальних за питання культурної спадщини 
(Портороз, Словенія, 2001), в якій міністри підтвердили, що викладання історії 
має базуватись на розумінні та поясненні культурної спадщини а також має 
підкреслювати транснаціональний характер культурної спадщини;  

Зважаючи на Рекомендацію № R (2000)13 Комітету міністрів державам-членам 
щодо європейської політики в питаннях доступу до архівів, в якій міністри, 
констатуючи все більш зростаючий інтерес громадськості до історії і 
підтверджуючи, що краще розуміння новітньої європейської історії може 
служити попередженням конфліктів, закликали до такої європейської політики 
в питаннях доступу до архівів, яка базуватиметься на принципах, що будуть 
сумісними з демократичними цінностями;
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Пам’ятаючи про Рекомендацію № R (97)20 Комітету міністрів державам-членам 
щодо “hate speech” (висловлювань, що несуть в собі почуття ненависті), в якій 
“hate speech”  визначається як будь-які висловлювання, що пропагують, 
підбурюють, підтримують або виправдовують расову ненависть, ксенофобію чи 
антисемітизм, і в якій міністри відзначили, що “hate speech” може наносити 
значної шкоди у випадку їх поширення через засоби масової інформації; 

Враховуючи попередню роботу Ради Європи в питаннях викладання історії - в 
основі якої лежала ідея взаємного примирення та позитивного взаємного 
впливу між народами – а саме роботи, які здійснювались в повоєнний період, 
коли головна увага концентрувалась на усуненні підручників з історії, в яких 
містились стереотипи і упереджені погляди,  враховуючи успішні роботи над 
проектом “Історія в новій Європі”, програму “Викладання історії і нова ініціатива 
Генерального секретаря”, яка допомогла республікам колишнього Радянського 
Союзу у розробці методології осучаснення викладання історії, підготовці нових 
підручників та відповідного підвищення кваліфікації педагогів;

Відзначивши результати проекту “Викладання та вивчення історії в Європі в 
двадцятому сторіччі” та зібрання педагогічних матеріалів для викладачів, що 
були представлені в ході заключної конференції проекту “Перехрещення 
поглядів на ХХ сторіччя”, яка символічно відбувалась в Будинку історії 
Федеративної Республіки Німеччини (Haus der Geschichte, Бонн, Німеччина, 
2001);

Відзначаючи, що проект “Викладання та вивчення історії в Європі в 
двадцятому сторіччі” дозволив, окрім іншого:

- здійснити значний прогрес у виробленні плюралістичної і витриманої в дусі 
терпимості концепції викладання історії, зокрема, через розвиток можливостей 
індивідуальних досліджень та аналізу;

- представити освітні інновації через використання як комп’ютерних технологій, 
так і нових дидактичних джерел; 

- виробити прилади відкритого підходу до делікатних питань європейської 
історії ХХ сторіччя,

Рекомендує урядам держав-членів, цілком поважаючи їхні конституційні 
структури, ситуацію в державі або на місцевому рівні так само як і системи 
освіти: 

- перейнятись принципами, що викладені в додатку до цієї рекомендації, в 
рамках здійснюваних або майбутніх реформ викладання історії та підготовки 
викладачів історії; 
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- забезпечити через відповідні процедури на державному, регіональному або 
місцевому рівнях, щоб відповідні державні або приватні органи їхніх країн 
отримали інформацію про принципи, які стверджуються в цій рекомендації, за 
допомогою перелічених в рекомендації документів, що були покладені в її 
основу, і, зокрема, зібрання педагогічних матеріалів для викладачів, що були 
підготовлені в рамках проекту “Викладання та вивчення історії в Європі в 
двадцятому сторіччі”;

- на основі угод та домовленостей, які мають бути визначені, продовжувати 
роботу стосовно викладання історії з тим, щоб поглибити зв’язки довіри та 
терпимості як в середині держав, так і між державами, а також віднаходити 
вирішення проблем, які поставатимуть в ХХІ сторіччі;

- використовувати також такий підхід, що буде об’єднувати різні проекти Ради 
Європи, зокрема проект “Навчання демократичному громадянству” та роботу, 
що проводиться в ділянці культурної спадщини;

Просить Генерального секретаря Ради Європи ознайомити з цією 
рекомендацією держави – сторони Європейської культурної конвенції, які не є 
членами Ради Європи. 



5

Додаток до Рекомендації Rec(2001) 15 

1. Завдання викладання історії в ХХІ столітті

Викладання історії в демократичній Європі має:

- посідати значне місце в процесі формування відповідального та активного 
громадянина та розвивання почуття поваги до різноманітних розбіжностей, 
поваги, в основі якої буде розуміння національної ідентичності та принципів
терпимості;  

- бути вирішальним фактором примирення, визнання, взаєморозуміння та 
взаємної довіри між людьми; 

- відігравати важливу роль у пропагуванні таких основних цінностей, яким є 
терпимість, взаєморозуміння, права людини і демократія;

- бути одним із основних елементів в зведеній за добровільною згодою 
європейській будівлі, в основі якої лежать спільна історична та культурна 
спадщини, збагачені європейським розмаїттям, яке містить і її конфліктні, а 
часом навіть драматичні аспекти;

- бути частиною освітньої політики, яка безпосередньо впливає на розвиток і 
формування молоді, бути органічним елементом в перспективі побудови -
разом з сьогоднішньою молоддю - майбутньої Європи, так само як і мирного 
розвитку людського суспільства в світовому масштабі в дусі взаємного 
порозуміння та взаємної довіри;

- надати можливість розвивати в учнях інтелектуальні аналітичні здібності та 
інтерпретувати інформацію в критичний і відповідальний спосіб через діалог, 
пошук історичних фактів, та завдяки відкритому обговоренню, побудованому 
на різнобічних поглядах, зокрема, на суперечливі та гострі питання;

- дозволяти європейським громадянам робити оцінку як їхній індивідуальній, 
так і їхній колективній особистості через знання спільної історичної та 
культурної спадщини в її місцевому, регіональному, національному, 
європейському та світовому вимірах;  

- бути інструментом, який запобігатиме злочинам проти людства.
2. Зловживання історією

Викладання історії не може бути інструментом ідеологічного маніпулювання, 
пропаганди або підтримки ультранаціоналістичних, ксенофобних, расистських 
або антисемітських та сповнених нетерпимості цінностей. 
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Історичні дослідження і сама по собі історія, яку викладають в школі, не можуть 
в жодному випадку – з яким би наміром це не робилось - бути сумісними з 
основними цінностями та Статутом Ради Європи, якщо вони дозволяють або 
популяризують хибну історію, з використанням якогось із наведених нижче 
способів:

- фальсифікація історичних фактів, підроблена статистика, підроблені 
зображення і т.п.;

- концентрація уваги на одній події, з тим, щоб виправдати або замовчувати 
іншу подію;

- змінене представлення минулого в пропагандистських цілях;

- гіперболізована націоналістична версія минулого, що може породити 
протиставлення між “ми” та “вони”;

- неправдиве представлення історичних записів;

- заперечення історичних фактів; 

- пропуск історичних фактів.

3. Європейський масштаб викладанні історії

Оскільки побудова Європи є вираженням одночасно як вільного вибору самих 
європейців, так і історичної реальності,  то було б доречним:   

- показати історичні зв’язки, що не припиняються, на місцевому, регіональному, 
національному та європейському рівнях; 

- підтримувати викладання історичних моментів або фактів, європейський 
масштаб яких є найбільш очевидним, особливо історичних та культурних подій 
або спрямувань, що формували європейську свідомість;

- розвивати всіма доступними засобами - зокрема, через комп’ютерні технології 

- проекти співробітництва та підтримки між школами з тематики, яка пов’язана 
з історією Європи; 

- розвивати інтерес учнів до історії інших європейських країн;

- започаткувати або розвивати викладання про історію побудови самої Європи.

Для підтримки європейського масштабу у викладанні історії в розширеній, 
демократичній та мирній Європі, було б доречним:   
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- враховувати результати роботи, вже виконаної вже під час здійснення 
проекту “Викладання та вивчення історії в Європі в двадцятому сторіччі” Радою 
культурного співробітництва як в змістовному плані, так і в методологічному ;      

- розробити програми Ради Європи про реформи викладання історії та 
вироблення нових підручників і методичних посібників в  рамках заходів, 
спрямованих розвивати та зміцнювати демократичну стабільність;    

- розробити програми Ради Європи про ознайомлення з культурною 
спадщиною та навчання культурній спадщині; 

- якомога ширше поширювати навчальні матеріали, що були вироблені в 
рамках проекту “Викладання та вивчення історії в Європі в двадцятому 
сторіччі” з відповідним використанням інформаційних та комунікаційних 
технологій;

- посилити підтримку підготовки нових шкільних програм та стандартів у 
викладанні історії, в тому числі й підготовку нових шкільних підручників, 
зокрема  в Російській федерації, країнах Закавказзя, Південно-Східної Європи 
та Причорноморського регіону;  

- використати програму Ради Європи перепідготовки педагогічних кадрів з тим, 
щоб допомогти вчителям набути нових знань в європейському контексті, що 
дозволить їм порівняти їхні погляди та їхній досвід.   

Зміст програм

Викладання історії хоч і повинно уникати зосереджень енциклопедичних знань, 
в той же час має містити: 

-  підвищення обізнаності з європейським виміром, що має враховуватись під 
час розробки шкільних програм, з тим, щоб сформувати в учнях “європейську 
свідомість”, яка буде відкритою для решти світу; 

- те, що розвиває в учнях старших класів вміння критично мислити, робити 
незалежні й об’єктивні судження, вміти протистояти маніпуляціям;

- події та факти, що несуть в собі відбиток історії Європи, яка вивчається через 
особливо значимі періоди та факти на місцевому, національному, 
європейському та світовому рівні;  

- вивчення всіх вимірів європейської історії, не лише політичного, алей й 
економічного, соціального та культурного;
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- розвиток дослідницького духу та зацікавленості, зокрема, через використання 
методу відкриттів під час вивчення культурної спадщини - тієї області, яка 
наочно представляє взаємний вплив різних культур;        

- те, що обмежує упередження та стереотипи через висвітлення в шкільних 
програмах позитивного взаємного впливу між різними країнами, релігіями та 
науковими школами в процесі історичного розвитку Європи; 

- критичне вивчення зловживань історією, коли йдеться про такі зловживання, 
як заперечення очевидних історичних фактів, фальсифікації, замовчування, 
неосвіченість або “привласнення” фактів в ідеологічних цілях;

- вивчення суперечливих проблем через звертання уваги на різні факти, думки 
та погляди, а також через пошук правди.  

5. Навчальні методи

Використання джерел

Для ознайомлення з історичними фактами та для їх критичного і аналітичного 
вивчення мають бути використані найрізноманітніші джерела навчальних 
матеріалів, зокрема:

- відкриті для широкого доступу архіви, особливо в країнах Центральної та 
Східної Європи, які сьогодні надають можливість доступу до оригінальних 
документів, які раніше були закритими;

- кінофільми, документальні фільми та  аудіовідеозаписи; 

- матеріали, що є доступними завдяки інформаційним технологіям, які 
опановуються як індивідуально, так і в колективі, - в цьому основна роль 
відводиться вчителеві; 

- різні типи музеїв ХХ сторіччя, які створені у всій Європі, історичні місця, які 
стали символами і сприяють реалістичному сприйняттю учнями недавніх подій, 
зокрема в їх повсякденному масштабі;

- усні історії, завдяки яким усні свідчення про недавні історичні події можуть 
“оживлювати” історію для молоді і пропонувати погляди та бачення тих, хто не 
погоджується з “написаною історією”.  
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Індивідуальні дослідження

Учнів слід заохочувати займатись – в залежності від рівня підготовки та умов -
індивідуальними дослідженнями, з тим, щоб стимулювати їхню допитливість та 
їхню ініціативу у збиранні інформації, так само як і їхнє вміння вирізняти 
головні факти.  

Групові дослідження

Групи учнів, класи й цілі школи слід заохочувати брати участь в дослідницьких 
проектах або в активному вивченні з тим, щоб створити умови для діалогу та 
відкритого і толерантного порівняння поглядів.  

Міждисциплінарний та полідисциплінарний підхід

Вивчення історії має постійно використовувати освітній потенціал 
міждисциплінарного та полідисциплінарного підходу, через встановлення 
зв’язків з іншими навчальним дисциплінами, які разом складають єдину 
шкільну програму, зокрема, літературу, географію, соціальні науки, філософію, 
мистецтво та природничі науки.  

Міжнародний і транскордонний підхід

В залежності від обставин слід заохочувати міжнародні та транскордонні 
проекти, основані на дослідженні спільної теми, порівняльні підходи або 
реалізацію однієї спільної задачі багатьма школами в різних країнах, зокрема з 
використанням нових можливостей, які відкриваються завдяки інформаційним 
технологіям та закладам шкільних зв’язків та обмінів. 

6. Навчання і пам’ять

Відзначаючи такі позитивні досягнення ХХ сторіччя, як використання науки в 
мирних цілях для покращення умов життя, розширення демократії та прав 
людини, слід, однак, в області освіти зробити все можливе для запобігання 
тому, щоб повторились або були забуті такі події, які мали місце в цьому 
сторіччі і несли з собою спустошення, зокрема, Голокост, геноцид, та інші 
злочини проти людства, етнічні чистки, та широкомасштабні порушення прав 
людини і основних цінностей, захист яких доручений Раді Європи. У зв’язку з 
цим, було б доречним:   

- допомагати учням пізнавати та розуміти факти – а також їх причини – які 
лягли чорною тінню на історію Європи та світу;  

- задуматись над ідеологіями, які призвели до таких подій, а також подумати 
над тим, як запобігти повторенню таких явищ; 



10

- розроблювати, розвивати та координувати програми перепідготовки 
навчального персоналу в державах - членах Ради культурного співробітництва 
в цій галузі;  

- полегшувати доступ до документальних джерел, які є доступними з цієї 
тематики, зокрема, через використання нових технологій, а також розвивати 
мережу ресурсних педагогічних центрів в цій галузі;  

- забезпечити імплементацію та контроль за цією імплементацією рішення 
міністрів освіти (Краків 2000), за яким в школах визначається один день –
кожна країна обирає його, спираючись на власну історію – для відзначення 
пам’яті жертв Голокосту та запобіганню злочинів проти людства;    

- зробити більш широким спеціальний внесок Ради Європи в області освіти в 
рамках “Таск Форс” (“Task Force”) міжнародного співробітництва в питаннях 
вивчення Голокосту, пам’яті та досліджень. 

7. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів історії 

Спеціалізована підготовка та підвищення кваліфікації вчителів історії повинна:

- готувати вчителів історії і заохочочувати їх використовувати комплексні 
методи викладання історії, які потребують розмірковувань і які базуються на 
пошуку матеріалів;  

- інформувати майбутніх вчителів історії та тих, хто вже сьогодні викладає цей 
предмет, про всі останні доробки, інструменти та методи, зокрема, про 
використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- ознайомлювати вчителів із використанням педагогічних прийомів, які,  
враховуючи фактичну інформацію, спрямовані на те, щоб учні могли 
використовувати та аналізувати історичні факти та їхній вплив на сьогодення в 
різних контекстах, наприклад, в соціальному, географічному, економічному і 
т.д.; 

- допомагати вчителям запроваджувати оцінювальну практику, яка враховує не 
лише дані, що запам’ятовані учнями, але також їхні дії, які вони можуть вжити 
завдяки своїм знанням відповідної інформації, в разі, коли будуть брати участь 
в дослідженнях, дискусії чи аналізі з суперечливих питань; 

- допомагати винаходити та створювати в своєму класі навчальні ситуації 
міждисциплінарного характеру - у співпраці з вчителями задіяних дисциплін.

Оскільки інформаційні та комунікаційні технології спричинюють трансформацію 
ролі вчителя історії , є важливим: 
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- створювати можливості для обмінів, з тим, щоб вчителі могли ознайомитись з 
великим розмаїттям навчальних ситуацій, в яких присутні такі нові ролі 
вчителів;

- підтримувати організацію обговорень в професійних колах труднощів, вагань 
або сумнівів, пов’язаних з цими новими навчальними методами; 

- розвивати ресурсні банки, які не лише містять уточнюючу інформацію про 
документи або відкриті для доступу сайти, але й визначають значимість 
інформації, що походить з таких джерел та з таких документів.  

Для виконання таких завдань та для визначення специфічного профілю 
вчителів історії було б доречним:    

- надати закладам, які готують викладачів історії, відповідну підтримку з тим, 
щоб підтримувати та покращувати якість їхньої професійної підготовки і щоб 
розвивати їхній професіоналізм та, зокрема, соціальний статус; 

- приділити особливу увагу підготовці викладачів, які навчають вчителів історії 
у відповідності до принципів, що вміщені в цій рекомендації;

-  надавати підтримку порівняльним дослідженням щодо завдань, структур та 
норм підготовки та підвищення кваліфікації вчителів історії та заохочення до 
міжінституційного співробітництва і обміну інформацією, які потрібні для 
реформування системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів історії 
та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, які навчають вчителів історії; 

- розшукувати та встановлювати партнерство між всіма активними 
інституціями, які займаються питаннями підготовки вчителів історії, або тими, 
хто має відношення до такої підготовки (особливо засоби масової інформації) 
для того, щоб підкреслити їхню особливу місію та відповідальність.

8. Інформаційні та комунікаційні технології

У відповідності до законних норм та з дотриманням свободи вираження 
поглядів слід вжити необхідних заходів для боротьби з поширенням 
расистських, ксенофобних та ревізіоністських матеріалів, особливо через 
інтернет. 

В контексті дуже широкого використання інформаційних та комунікаційних 
технологій молоддю, як під час шкільних занять, так в позашкільний час, 
важливо розвивати педагогіку та методику з врахуванням того, що ці 
технології:

- є необхідними ресурсами для викладання історії;
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- потребують детального вивчення розмаїття та достовірності джерел; 

- дозволяють вчителям та учням мати доступ до оригінальних джерел та до 
значної кількості інтерпретацій;

- розширюють у наочний спосіб доступ до інформації та історичних фактів;

- збільшують і полегшують можливості обмінів та діалогу.
Окрім цього, варто було б надати вчителям необхідні умови для того, щоб вони 
могли:

- самі допомагати своїм учням в процесі відбору давати оцінку достовірності 
інформаційних джерел і самої інформації;

- запровадити в своїх класах таку методику, яка б заохочувала до критичного 
аналізу, який спиратиметься на різні точки зору та міжкультурний підхід до 
витлумачення фактів;  

- допомагати своїм учням розвивати навички критичного аналізу та 
аналогічного мислення.


