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АНОТАЦІЯ  
 

Черкашин С.В. Розвиток університетської освіти Німеччини (ХХ –

початок ХХІ ст.). − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

(доктора наук) зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки (011 – Освітні, педагогічні науки). – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, МОН України, Харків, 2021. 

Дисертація є історико-педагогічним дослідженням розвитку 

університетської освіти Німеччини (ХХ – початку ХХІ століть). На основі 

аналізу великого масиву першоджерел та джерельної літератури розвиток 

університетської освіти Німеччини (ХІХ - початок ХХ століть) вперше 

цілком досліджено в українській історико-педагогічній науці для творчого 

використання прогресивних досягнень у сучасній науці умови реформування 

національної університетської освіти. Наукова новизна і теоретичне значення 

дослідження полягають у тому, що уперше: з урахуванням соціально-

політичних і культурно-освітніх детермінант цілісно досліджено проблему 

розвитку університетської освіти Німеччини в широкому часовому діапазоні, 

охарактеризовано її теоретико-методологічні засади;окреслено історіографію 

проблеми розвитку університетської освіти Німеччини у вітчизняній 

(дореволюційний, радянській, пострадянській) та зарубіжній науковій думці, 

визначено домінантні напрями вивчення обраної проблематики;науково 

обґрунтовано етапи та провідні тенденції розвитку університетської освіти 

Німеччини у визначених хронологічних межах: І етап (1899 – 1932) – 

активних пошуків нової моделі університетської освіти на тлі зростання ролі 

природничих, інженерних і технічних наук, запитів промисловості і потреб 

держави щодо підготовки нової генерації фахівців; ІІ етап (1933 ‒ 1944) – 

радикальної трансформації університетської освіти Німеччини в умовах 

націонал-соціалістичного режиму; ІІІ етап (1945 – перша половина 60-х рр. 
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ХХ ст.) – відновлення зруйнованої війною і нацистською ідеологією 

університетської освіти в розділеній Німеччині; ІV етап (друга половина 60-х 

рр. – 1989) – зосередження уваги на вирішенні проблем університетської освіти, 

проведення широкомасштабних заходів з метою упорядкування освітньої 

експансії; V етап (1990 – 1997) – консолідації зусиль освітніх політиків і 

наукової громадськості задля посилення конкурентоспроможності 

університетської освіти об’єднаної Німеччини й упровадження ринкових 

механізмів в основу її управління; VІ етап (1998 – 2018) – реформування 

університетської освіти Німеччини в контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів;  визначено наскрізні тенденції розвитку 

університетської освіти Німеччини упродовж XX ст. – початку XXI ст.: 

дотримання культурно-освітнього федералізму як головного принципу 

побудови та функціонування університетської освіти; розширення соціальної 

бази студентства та збереження її елітарного характеру; демократизація, 

гуманізація, гуманітаризація університетського сектору; посилення 

профілізації університетів; відсутність вертикальної стратифікації 

університетів та диверсифікації шляхів набуття населенням університетської 

освіти; стабільність розвитку німецького університету як соціального 

інституту; обмеження впливу держави на діяльність університетів; 

інтернаціоналізація і відкритість суспільству; узагальнено й 

схарактеризовано погляди науково-педагогічної громадськості Німеччини 

ХХ – початку ХХІ ст. (Г. Шмідкунц, Е. Бернгейм, І. Блехле, Л. Губер, 

Й. Вільдт, Х. Брінкманн, Г. Гехт, М. Гейнріх, Г. Гралкі, Д. Грюн, Д. Кімміх, 

Г. Крюккен, А. Тумфарт та інші) на роль педагогіки в цілому й дидактики 

вищої школи зокрема для розвитку університетської освіти; окреслено 

перспективи використання досвіду організації університетської освіти 

Німеччини в сучасних умовах реформування вищої освіти України. 

Уточнено зміст понять: «повний університет», «класичний 

університет», «науковий університет», «технічний університет», 

«університет прикладних наук», «підприємницький університет», 
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«університетська освіта Німеччини». Подальшого розвитку набули уявлення 

про передумови розвитку університетської освіти Німеччини. У науковий 

обіг уведено 53 маловідомі документи, зокрема 8 архівних, законні та 

підзаконні акти ФРН, що дозволили визначити тенденції розвитку 

університетської освіти Німеччини упродовж досліджуваного періоду. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що його 

положення й висновки щодо еволюції університетської освіти Німеччини та 

її провідних тенденцій упродовж ХХ – початку ХХІ ст. дають підстави для 

систематизації ідей, узагальнення досвіду й визначення перспектив його 

використання в процесі реформування університетської освіти України з 

урахуванням викликів, перед якими постає сучасне українське суспільство, 

що вимагає від університетської освіти здатності до її постійного оновлення, 

вироблення збалансованої стратегії розвитку, гарантує стабільність та 

ефективність функціонування, збереження кращих національних традицій. 

Результати дослідження відображені в одноосібній монографії «Розвиток 

вищих навчальних закладів Німеччини». 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Криворізького 

державного педагогічного університету (довідка № 09/1-402/3 від 

27.09.2018), Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (довідка № 01/10-556 від 05.09.2018), ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (довідка № 69−18−638 від 05.09.2018), 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(довідка № 2958/1 від 26.09.2019).  Отримані під час наукового пошуку дані 

можуть слугувати підґрунтям для подальших історико-педагогічних і 

компаративістських досліджень. Ними доцільно послуговуватися під час 

укладання енциклопедичних видань, підготовці наукових статей, написанні 

навчальних посібників і підручників із питань організації університетської 

освіти в Німеччині; викладанні нормативних («Історія педагогіки», 

«Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Філософія освіти» і 

вибіркових дисциплін (Історія університетської освіти Німеччини) у ЗВО, 
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закладах неформальної освіти; у процесі написання та захисту 

кваліфікаційних наукових праць.  

У дисертації акцентовано увагу на тому, що процес інтеграції України 

до європейського освітнього простору зумовлює необхідність вивчення та 

узагальнення досвіду організації університетської освіти провідних 

зарубіжних країн, зокрема Німеччини, а науково-історична рефлексія слугує 

основою його прогностичної екстраполяції в українську освітню практику. 

Результати деталізованого аналізу еволюції університетської освіти 

Німеччини й вивчення особливостей її функціонування на різних історичних 

етапах, що демонструють здатність зберігати свої національні надбання і 

традиції, забезпечувати послідовність і прогнозованість подальших 

трансформацій в цій галузі, поступальність і стабільність розвитку, є 

корисним прикладом для національної вищої школи й мають стати основою 

для розробки обміркованої, прогнозованої й послідовної державної політики 

в цій галузі. Зіставлення сучасних тенденцій розвитку університетської 

освіти Німеччини й України дозволило визначити точки перетину і вказує на: 

важливість верифікації власних тенденцій розвитку університетської освіти в 

історичній ретроспективі й перспективі (урахування впливу ідеологічних, 

політичних чинників, що можуть нести загрозу для національних інтересів, 

призводити до руйнації гуманістичних принципів університетської освіти в 

цілому й самого університету як скарбниці національної культури; відтоку 

вступників, студентів і випускників за кордон; утраті національних освітніх 

традицій і здобутків); виваженість підходів і наукове обґрунтування 

механізмів упровадження ринкових законів у діяльність університетів; 

залучення до розробки освітньої політики широкої університетської 

спільноти, її професійних організацій, представників промислових кіл і 

політиків; важливість збереження єдності університетської науки й 

науковості освіти попри будь-які зовнішні глобальні чинники, гнучкість і 

обережність у реагуванні на них. 
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Розроблено авторську періодизацію розвитку університетської освіти 

Німеччини, обґрунтовано й схарактеризовано етапи цього процесу:  

І етап (1899 – 1932), характерними ознаками якого став пошук нової 

моделі німецької університетської освіти в умовах експансії; виокремлення 

факультету як представницького органу для вирішення внутрішніх питань і 

сенату як органу для обрання ректорів; розширення системи університетської 

освіти шляхом  уведення до неї вищих технічних шкіл тощо. Спроба зміни 

моделі університетської освіти шляхом її реформування зазнала невдач; ІІ 

етап (1933 ‒ 1944), пов’язаний із тотальною централізацією, ідеологізацією і 

політизацією університетської освіти, утратою університетами академічної 

свободи і корпоративної автономії; ставкою на націонал-соціалістичне 

студентство як інструмент у боротьбі з ворогами режиму НСДАП. Місія 

університетів зазнала викривлень; зміст освіти визначали расово й 

ідеологічно спрямовані дисципліни, які лише доповнювалися фаховими; у 

сфері наукових досліджень набули поширення раціональні й ірраціональні 

підходи. Політичні репресії, фізичне знищення інакодумців, військові 

поразки призвели до руйнації університетської галузі; ІІІ етап (1945 – пер. 

пол. 60-х рр.) характеризувався денацифікацією університетської освіти в 

обох зонах окупації, відновленням діяльності університетів, пошуків нових 

векторів їхнього розвитку. У той час, як у ФРН відбувалася вестернізація й 

консервація стану університетської освіти через повернення до її 

гумбольдтівських ідеалів і «олігархічного» університету, реорганізація 

університетської освіти НДР здійснювалася за радянським зразком на базі 

концепції «народного університету», повного підпорядкування розвитку ЗВО 

державним планам соціально-економічного розвитку, збільшення кількості 

моногалузевих ЗВО; ІV етап (друга пол. 60-х рр. – 1989), головною 

особливістю якого стало поступове впровадження технократичних реформ в 

університетській освіті ФРН і НДР з метою прискорення соціально-

економічного розвитку країн, здійснення технологічного прориву у 

виробництві в умовах холодної війни. У ФРН результатом реформ стало 
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потроєння кількості університетів і контингенту студентів, розширення 

системи університетської освіти; створення нормативно-правової бази для 

регулювання діяльності вищої освіти завдяки ухваленню рамкових законів 

про вищу освіту; перетворення олігархічного класичного університету на 

груповий та його бюрократизація. На відміну від ФРН у НДР відбулося 

припинення експансії вищої освіти; проведено «інженерну» реформу й 

утворено бінарну систему вищої освіти; V етап (1990 – 1997)  позначився 

зменшенням фінансування університетської освіти в наслідок об’єднання 

ФРН і НДР; упровадженням ринкових механізмів, налагодженням договірних 

стосунків між державою й університетами; інтенсифікацією інтеграції 

університетської освіти в європейський і світовий освітній простір з метою 

посилення конкурентоспроможності. На практиці відбулася реалізація 

концепції «змагального» університету; VІ етап (1998 – 2018), особливістю 

якого стало впровадження Болонської реформи університетської освіти, що 

супроводжувалося пошуком компромісів між освітніми політиками, науково-

педагогічною громадськістю й представниками промисловості щодо темпів, 

послідовності й конкретних заходів її реалізації. Результатом 

трансформаційних змін, що відбувалися під впливом глобальних політичних 

і економічних чинників, є зміна системи фінансування і управління 

університетською освітою, правового статусу університетів, функціональне 

зближення наукових і прикладних університетів, упровадження 

акредитаційної системи забезпечення якості навчання й викладання.   

Виявлено такі наскрізні тенденції розвитку університетської освіти 

Німеччини впродовж ХХ – поч. ХХІ ст.: дотримання культурно-освітнього 

федералізму як головного принципу побудови, функціонування 

університетської освіти; розширення соціальної бази студентства та 

збереження її елітарного характеру; демократизація, гуманізація, 

гуманітаризація університетського сектора; посилення профілізації 

університетів; відсутність вертикальної стратифікації університетів та 

диверсифікації шляхів набуття населенням університетської освіти; 
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стабільність розвитку німецького університету як соціального інституту; 

обмеження впливу держави на діяльність університетів, їхня 

інтернаціоналізація та відкритість суспільству. 

Доведено, що в умовах проєктування модернізаційних змін і напрямів 

подальшого розвитку університетської освіти в Україні цінними є такі ідеї 

організації й реформування університетської освіти Німеччини: слідування 

принципу культурного й освітнього федералізму у побудові університетської 

освіти та збереження децентралізованої системи управління нею; орієнтація 

на національні традиції та гумбольдтівські принципи єдності викладання й 

дослідження, науки та інституційної автономії університетів; забезпечення 

високого рівня професійної підготовки кадрів і наукових досліджень; 

неухильне дотримання етики в міжособистісних стосунках між усіма 

суб’єктами освітнього й науково-дослідного процесів; слідування принципам 

академічної та наукової доброчесності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів визначеної 

проблеми. Перспективним уважаємо вивчення досвіду й наслідків 

реформування університетської освіти в інших країнах-сигнатаріях 

Болонської декларації.  

Ключові слова: університетська освіта, етапи, періодизація, 

університетська модель, парадигма розвитку, освітній ідеал, Німеччина, 

педагогіка вищої школи, дидактика, концепція розвитку університетської 

освіти, реформування. 
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SUMMARY 

Tcherkashyn S.V.  Development of German university education (twentieth 

century – early twenty first century). – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Pedagogical 

Sciences on the specialty 13.00.01 "General Pedagogics and History of 

Pedagogics". – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 

Kharkiv, 2021. 

The dissertation is a historical and pedagogical study of the development of 

university education in Germany (XX - early XXI centuries). Based on the analysis 

of a large array of primary sources and source literature, the development of 

university education in Germany (XIX - early XX centuries) was first fully 

explored in Ukrainian historical and pedagogical science for the creative use of 

progressive achievements in modern science conditions for reforming national 

university education. The scientific novelty and theoretical significance of the 

study lies in the fact that for the first time: taking into account socio-political and 

cultural-educational determinants, the problem of German university development 

in a wide time range is studied, its theoretical and methodological principles are 

characterized; domestic (pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet) and foreign 

scientific thought, identified the dominant areas of study of selected issues, 

scientifically substantiated stages and leading trends in German university 

education within certain chronological limits: stage IІ (1899 – 1932) – active 

search for a new model of university education against the background of the 

growing role of natural, engineering and technical sciences, industrial demands and 

the needs of the state to train a new generation of specialists; stage II (1933 - 1944) 

– a radical transformation of university education in Germany under the National 

Socialist regime; stage III (1945 – the first half of the 60's of the twentieth century) 

- the restoration of the war-torn and Nazi ideology of university education in 

divided Germany; Stage IV (second half of the 60's – 1989) – focusing on solving 

problems of university education, large-scale activities to streamline educational 
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expansion; Stage V (1990 – 1997) – consolidating the efforts of educational 

policymakers and the scientific community to strengthen the competitiveness of 

university education in a united Germany and the introduction of market 

mechanisms in the basis of its management; Stage VI (1998 – 2018) – reforming 

university education in Germany in the context of globalization and integration 

processes; identified cross-cutting trends in the development of university 

education in Germany during the XX century – the beginning of the XXI century: 

observance of cultural and educational federalism as the main principle of 

construction and functioning of university education; expanding the social base of 

students and preserving its elitist character; democratization, humanization, 

humanization of the university sector; strengthening the profiling of universities; 

lack of vertical stratification of universities and diversification of ways of 

obtaining university education by the population; stability of development of the 

German university as a social institution; limiting the influence of the state on the 

activities of universities; internationalization and openness to society; the views of 

the scientific and pedagogical community of Germany of the XX - the beginning of 

the XXI century are generalized and characterized. (G. Schmidkuntz, E. Bernheim, 

I. Blechle, L. Huber, J. Wildt, H. Brinkmann, G. Hecht, M. Heinrich, G. Gralki, D. 

Grün, D. Kimmich, G. Krücken, A Tumfart et al.) On the role of pedagogy in 

general and didactics of higher education in particular for the development of 

university education; the prospects of using the experience of the organization of 

university education in Germany in the modern conditions of reforming higher 

education in Ukraine are outlined. 

The meaning of the concepts: "full university", "classical university", 

"scientific university", "technical university", "university of applied sciences", " 

entrepreneurial university", "university education of Germany" is specified. The 

idea of the preconditions for the development of university education in Germany 

was further developed. 53 little-known documents were introduced into scientific 

circulation, including 8 archival, legal and by-laws of Germany, which allowed to 

identify trends in the development of university education in Germany during the 
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study period. The practical significance of the results of the study is that its 

position and conclusions on the evolution of university education in Germany and 

its leading trends during the XX - early XXI century. provide grounds for 

systematization of ideas, generalization of experience and identification of 

prospects for its use in the process of reforming university education in Ukraine, 

taking into account the challenges facing modern Ukrainian society, which requires 

university education to constantly update it, develop a balanced development 

strategy, guarantee stability and efficiency functioning, preservation of the best 

national traditions. The results of the study are reflected in a one-man monograph 

"Development of higher education institutions in Germany." 

The results of the study were introduced into the educational process of 

Kryvyi Rih State Pedagogical University (reference № 09 / 1-402 / 3 dated 

27.09.2018), Kharkiv National Pedagogical University named after GS Frying 

pans (reference № 01 / 10-556 from 05.09.2018), SHEI "Donbass State 

Pedagogical University" (reference № 69−18−638 from 05.09.2018), Sumy State 

Pedagogical University named after A.S. Makarenko (reference № 2958/1 dated 

September 26, 2019). The data obtained during the scientific research can serve as 

a basis for further historical, pedagogical and comparative studies. It is advisable to 

use them while compiling encyclopedic publications, preparing scientific articles, 

writing textbooks and textbooks on the organization of university education in 

Germany; teaching normative "History of Pedagogy", "Comparative Pedagogy", 

"Higher School Pedagogy", "Philosophy of Education" and elective subjects 

(History of University Education in Germany) in free educational institutions, non-

formal education institutions, in the process of writing and defending qualifying 

scientific papers. 

The dissertation emphasizes that the process of Ukraine is integration into 

the European educational space necessitates the study and generalization of the 

experience of university education of leading foreign countries, in particular 

Germany, and scientific and historical reflection is the basis of its prognostic 

extrapolation into Ukrainian educational practice. The results of a detailed analysis 
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of the evolution of German university education and the study of its functioning at 

different historical stages, demonstrating the ability to preserve their national 

heritage and traditions, ensure consistency and predictability of further 

transformations in this area, continuity and stability, are a useful example for 

national higher education, should become the basis for the development of a 

balanced, predictable and consistent public policy in this area. A comparison of 

current trends in the development of university education in Germany and Ukraine 

allowed us to identify points of intersection and points to: the importance of 

verifying their own trends in university education in historical retrospect and 

perspective (taking into account the influence of ideological and political factors 

that may threaten national interests. university education in general and the 

university itself as a treasury of national culture, the outflow of entrants, students 

and graduates abroad, the loss of national educational traditions and 

achievements); balanced approaches and scientific substantiation of mechanisms of 

introduction of market laws in the activity of universities; involvement of the 

general university community, its professional organizations, representatives of 

industrial circles and politicians in the development of educational policy; the 

importance of preserving the unity of university science and the scientific nature of 

education in spite of any external global factors, flexibility and caution in 

responding to them. 

The author's periodization of the development of university education in 

Germany is developed; the stages of this process are substantiated and 

characterized: 

The first stage (1899 – 1932), the characteristic features of which was the 

search for a new model of German university education in the conditions of 

expansion; separation of the faculty as a representative body for resolving internal 

issues and the senate as a body for electing rectors; expansion of the university 

education system by introducing higher technical schools, etc. Attempts to change 

the model of university education by reforming it have failed; Stage II (1933 – 

1944), associated with the total centralization, ideologization and politicization of 
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university education, the loss of universities of academic freedom and corporate 

autonomy; relying on National Socialist students as a tool in the fight against the 

enemies of the NSDAP regime. The mission of the universities has been distorted; 

the content of education was determined by racially and ideologically oriented 

disciplines, which did professional ones only supplement; rational and irrational 

approaches have become widespread in the field of scientific research. Political 

repression, the physical destruction of dissidents, and military defeats led to the 

destruction of the university industry; Stage III (1945 – the first half of the 60's) 

was characterized by the denazification of university education in both zones of 

occupation, the resumption of university activities, and the search for new vectors 

of their development. While in Germany there was a Westernization and 

conservation of the state of university education through a return to its ideals of 

Humboldt and "oligarchic" university, the reorganization of university education in 

the GDR was carried out on the Soviet model based on the concept of "people's 

university". economic development, increasing the number of mono-industry free 

economic zones; Stage IV (second half of the 60's – 1989), the main feature of 

which was the gradual introduction of technocratic reforms in university education 

in Germany and the GDR in order to accelerate the socio-economic development 

of countries, the implementation of technological breakthrough in production 

during the Cold War. In Germany, the reforms resulted in a tripling of the number 

of universities and the contingent of students, the expansion of the university 

education system; creation of a legal framework for regulating the activities of 

higher education through the adoption of framework laws on higher education; 

transformation of an oligarchic classical university into a group one and its 

bureaucratization. In contrast to Germany, the expansion of higher education in the 

GDR ceased; "engineering" reform was carried out and a binary system of higher 

education was formed; Stage V (1990 - 1997) was marked by a decrease in funding 

for university education as a result of the unification of Germany and the GDR; 

introduction of market mechanisms, establishment of contractual relations between 

the state and universities; intensification of the integration of university education 
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into the European and world educational space in order to strengthen 

competitiveness. In practice, the concept of a "competitive" university was 

implemented; Stage VI (1998 - 2018), which featured the implementation of the 

Bologna reform of university education, accompanied by the search for 

compromises between educational policymakers, the scientific and pedagogical 

community and industry on the pace, sequence and specific measures for its 

implementation. The result of transformational changes under the influence of 

global political and economic factors is a change in the system of financing and 

management of university education, the legal status of universities, functional 

convergence of scientific and applied universities, the introduction of an 

accreditation system to ensure quality teaching and learning. 

The following cross-cutting trends in the development of university 

education in Germany during the twentieth - early XXI century: observance of 

cultural and educational federalism as the main principle of construction, 

functioning of university education; expanding the social base of students and 

preserving its elitist character; democratization, humanization, humanization of the 

university sector; strengthening the profiling of universities; lack of vertical 

stratification of universities and diversification of ways of obtaining university 

education by the population; stability of development of the German university as 

a social institution; limiting the influence of the state on the activities of 

universities, their internationalization and openness to society. 

It is proved that in terms of designing modernization changes and directions 

of further development of university education in Ukraine, the following ideas of 

organization and reform of university education in Germany are valuable: 

following the principle of cultural and educational federalism in building 

university education and maintaining a decentralized management system; focus 

on national traditions and Humboldt principles of unity of teaching and research, 

science and institutional autonomy of universities; ensuring a high level of 

professional training and research; strict adherence to ethics in interpersonal 



XX 
 

relationships between all subjects of educational and research processes; following 

the principles of academic and scientific integrity. 

The study does not cover all aspects of the problem. We consider the study 

of the experience and consequences of reforming university education in other 

signatory countries of the Bologna Declaration to be promising. 

Key words: university education, stages, periodization, university model, 

paradigm of development, educational ideal, Germany, higher school 

pedagogy, didactics, concept of university education development, reforming. 
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ВСТУП 

 

Прагнення України до інтеграції в міжнародний освітній простір вимагає 

підвищення якості університетської освіти й приведення її у відповідність до 

кращих світових і європейський стандартів. Про це, зокрема, наголошується у 

низці законодавчих документів: «Про вищу освіту» (2019), «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти» (2020); Наказів Міністерства освіти та науки України «Щодо нагальних 

питань впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»» (2020) 

тощо.  

Актуальність і перспективність дослідження університетської освіти 

Німеччини як культурно-історичного феномену з виокремленням етапів та 

окресленням тенденцій її розвитку зумовлюється також швидкими темпами 

соціально-економічного розвитку сучасного суспільства; процесами глобалізації, 

інтернаціоналізації та посиленням міжнародної кооперації в галузі 

університетської освіти; бурхливим розвитком інформаційних технологій тощо.  

Розробка стратегії реформування університетської освіти України, пошук її 

нової моделі, адекватної глобальним тенденціям розвитку людства, потребує 

виваженого аналізу досвіду, накопиченого світовими лідерами у цій галузі. У 

цьому плані на увагу заслуговує система університетської освіти Німеччини, що 

представлена 103 класичними та технічними університетами, 2 з яких 

(Мюнхенський класичний та Мюнхенський технічний) за результатами QS World 

University Rankings (2020) входять до ТОП-100 кращих університетів світу, а 25 

(зокрема Гейдельберзький, Берлінський, Фрайбурзький, Тюбінгенський, 

Ахенський та ін.) − до ТОП-500. Наразі в ФРН навчається близько 300 000 

іноземних громадян, що обумовлено репутацією університетів як місць надання 

високоякісної освіти, перспективами подальшого працевлаштування їх 

випускників тощо.  
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Останнім часом в Україні як і в світі в цілому значно зріс інтерес учених до 

пошуків шляхів оновлення університету як інституції, визначення його ролі й 

місця в сучасному суспільстві. Предметом вивчення вчених із різних галузей 

знань стали: тенденції розвитку, цілі та роль вищої в цілому й університетської 

освіти зокрема в умовах суспільних трансформацій (В. Андрущенко, 

Л. Ваховський, В. Вихрущ, Л. Зеленська, В. Кремень, В. Луговий, О. Огнев’юк, 

Н. Терентьєва та ін.); феномен університету як закладу освіти, його статусу в 

соціокультурному просторі (Т. Жижко, С. Курбатов, І. Коваль, В. Масальський, 

С. Посохов, В. Распопов, В. Сафонова, С. Тульчинська та ін.); структура 

управління університетами та шляхи її вдосконалення (С. Калашнікова, 

І. Пасінович); проблеми інтеграції української вищої освіти в європейський 

освітній простір (О. Бурлакова, Ж. Таланова, В. Бобрицька, І. Каленюк та ін.) 

тощо. 

Особливу цінність для наукової розробки проблеми мають праці зарубіжних 

учених, у яких висвітлюються: цілі і завдання університетської освіти Німеччини 

(Й. Єргард, В. Вольф, Т. Ельвайн, П. Пастернак та ін.), розвиток педагогічної і 

дидактичної теорії (Л. Губер, Й. Вільдт, М. Гейнріх, Г. Мандль); витоки 

класичної університетської освіти Німеччини (М. Біастох, Т. Ельвайн, 

П. Гаммерштейн, М. Фурманн); зміни в університетах Німеччини на певних 

етапах їхнього історичного розвитку (В. Рюґґ, Дж. Дюсдаль, Дж. Пауелл, 

Д.  Бейкер та ін.). 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що в українському 

науковому дискурсі (М. Голубєва, В. Журавська, О. Кузнєцова, Н. Мирончук, 

І. Сташевська та ін.) проблема розвитку університетської освіти Німеччини в 

межах обраного періоду, ще недостатньо вивчена. Наукову цінність для розробки 

проблематики мають дисертації з вищої освіти Німеччини, зокрема професійної, 

Н. Абашкіної «Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець ХIХ  ̶  ХХ ст.)», 

А. Гаврилюк «Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини др. 

половини ХХ – на початку ХХ ст.».  
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Отже, до цього часу розвиток університетської освіти в Німеччині упродовж 

XX – початку ХХІ  ст. як окрема наукова проблема комплексно й системно в 

обраних хронологічних межах не досліджувалася. 

Доцільність наукового осмислення обраної проблематики обумовлюється й 

необхідністю розв’язання низки виявлених у процесі дослідження суперечностей, 

зокрема, між:  

-  об’єктивною вимогою створення інноваційного освітнього середовища, 

підвищення якості освітнього процесу й наукових досліджень в університетах 

України як умови входження до світового ринку освітніх послуг і відсутністю 

неупередженого аналізу історично вивірених і апробованих практикою 

університетських традицій Німеччини, гумбольдтівська модель університету 

якого стала еталоном для університетів Європи й світу;  

-  нагальною потребою удосконалення змісту, форм, методів підготовки 

інтелектуальної еліти суспільства і фактичним станом розв’язання цієї проблеми в 

практиці організації освітнього процесу в університетах України;  

-  активізацією процесів глобалізації, що інтенсифікують взаємозалежність 

освітніх процесів у різних регіонах світу, і визначенням міри відповідальності 

університетської освіти України на шляху пошуку вирішення проблем, що 

постали (втрата значної частини власної ідентичності під тиском 

інтернаціоналізації; стандартизація знань та формування єдиної системи 

цінностей; ставлення до освіти, як до індустрії знань; звуження значення 

особистості тощо), потребою в збереженні кращих національних освітніх 

традицій. 

Отже, актуальність, теоретична та практична значущість проблеми, її 

недостатня розробленість у науковому плані, а також потреба розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження «Розвиток 

університетської освіти Німеччини (ХХ – початок ХХІ століття)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри загальної 

педагогіки й педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 
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університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК 

№ 1-200199U004104). Тема затверджена на засіданні вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол №9 

від 28.10.2016). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні етапів, виявленні основних 

тенденцій розвитку та характеристиці досвіду організації університетської освіти 

Німеччини ХХ ст. – початку ХХІ ст. для використання конструктивних здобутків 

у сучасних умовах реформування національної системи вищої освіти.  

Відповідно до мети поставлені такі завдання дослідження: 

1. Здійснити історіографічний аналіз та окреслити джерельну базу обраної 

проблеми.  

2. Розкрити науково-методологічні засади вивчення проблеми розвитку 

університетської освіти Німеччини й з’ясувати суть базових понять дослідження.  

3. Схарактеризувати передумови розвитку університетської освіти 

Німеччини в період ХХ ст. − початку ХХІ ст. 

4. Обґрунтувати етапи та виявити провідні тенденції розвитку 

університетської освіти Німеччини упродовж ХХ  та на початку ХХІ століття. 

5. Узагальнити погляди науково-педагогічної громадськості Німеччини на 

роль, зміст, функції педагогіки вищої школи та її місце в розвитку 

університетської освіти Німеччини на кожному із обґрунтованих етапів. 

6. Накреслити перспективи творчого використання досвіду організації 

університетської освіти Німеччини в умовах реформування вищої освіти в 

Україні. 

Об'єкт дослідження – університетська освіта Німеччини як 

соціокультурний феномен. 

Предмет дослідження – етапи й провідні тенденції розвитку 

університетської освіти Німеччини у період ХХ – початку ХХІ століття 

Провідна ідея концепції дослідження ґрунтується на розумінні 

університетської освіти Німеччини як соціокультурного феномену, що 
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еволюціонує взаємозалежно із загальнокультурним процесом, державно-

політичними перетвореннями, змінами світоглядних домінант суспільної 

свідомості; розуміння самого Університету як осередку, покликаного «виконувати 

національно-державницьку роль та опікуватися проблемами інтелектуально-

духовного стану нації», виконувати наукотворчу та культуротворчу функції, 

формувати духовну еліту нації (Т. Жижко, М. Зубрицька, Н. Торкут, С. Степанова 

та ін.).  

Ретроспективний аналіз розвитку університетської освіти Німеччини у 

період ХХ – початку ХХІ ст. уможливлює з’ясування специфіки соціально-

політичного, культурного й науково-педагогічного контекстів, у межах яких 

відбувався її розвиток і набуття специфічних національних рис, а також впливу 

протиріч між освітньою теорією та практикою, які стимулювали суспільство й 

університетську спільноту до змін, до пошуку нових концептуальних моделей 

організації університету.  

Вивчення еволюції університетської освіти Німеччини впродовж ХХ – 

поч. ХХІ ст., визначення її організаційно-теоретичних засад та узагальнення 

досвіду діяльності провідних університетів в історичній ретроспективі, дозволяє 

узагальнити набутий позитивний і виявити негативний досвід, творчо його 

переосмислити й накреслити шляхи використання при плануванні та реалізації 

модернізаційних змін в університетській освіті України, спрямованих на її 

вдосконалення та інтеграцію в європейський освітній простір.  

Методологічні основи дослідження: на філософському рівні методології: 

теорія наукового пізнання про єдність процесів, взаємовпливів і взаємозалежності 

явищ об’єктивної дійсності; положення про взаємозв’язок, взаємозумовленість і 

цілісність явищ у природі; положення наукових праць із філософії освіти 

(Л. Ваховський, Б. Гершунський, М. Култаєва, В. Лутай та ін.). 

На загальнонауковому рівні методології: системний підхід, що дозволяє 

розглядати університетську освіту Німеччини як цілісну систему із множиною 

пов’язаних між собою компонентів, що певним чином упорядковані, 

характеризуються відносно стійкою цілісністю, ієрархічною побудовою, 
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розгалуженими зв’язками та відносинами із зовнішнім середовищем; 

синергетичний підхід, що дозволяє розглянути університетську освіту Німеччини 

в постійному розвитку відповідно до внутрішніх законів і загальних тенденцій 

розвитку суспільства; аксіологічний підхід, що склав підґрунтя для 

характеристики університетської освіти Німеччини як центру культури, освіти й 

науки, розкритті її ролі в контексті збереження й поширення загальнолюдських і 

культурних цінностей; культурологічний підхід, що уможливив розгляд 

університетської освіти Німеччини в контексті загальнокультурного життя 

держави в різні історичні періоди, сприяв виявленню передумов, обґрунтуванні 

етапів і провідних тенденцій її розвитку; парадигмальний підхід, що дозволив 

розглядати внутрішню логіку розвитку університетської освіти з точки зору 

виникнення, трансформації, взаємодії різних парадигм (культурно-ціннісної; 

академічної; професійної; технократичної та гуманістичної) в окремі історичні 

періоди та їх аналізом із позиції зіставлення минулого й сучасного; 

компаративний підхід, що сприяв виявленню загальних і специфічних 

характеристик розвитку університетської освіти на певних етапах її розвитку, 

зокрема у ФРН і НДР, а також в умовах глобальних викликів, що постали перед 

університетською освітою Німеччини й України в ХХІ ст.; історіографічний 

підхід, що забезпечив критичний аналіз стану розробленості проблеми в історико-

педагогічній науці; узагальнення накопичених знань із теорії та практики 

розвитку університетської освіти ФРН; 

на конкретно-науковому рівні методології: положення філософії й 

методології освіти (А. Андрущенко, С. Гессен, Б. Гершунський, В. Загвязинський, 

В. Краєвський та ін.); ідея про Університет як «верховний інтелект», на який 

покладається відповідальність за справу освіти й виховання, наукових 

досліджень, суспільного розвитку (А. Блум, Х. Гассет, Х. Ортега-і-Гассет 

В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Й. Фіхте, Ф. Шляйермахер, К. Ясперс); висновки про 

вплив освіти на розвиток сучасного суспільства (Б. Гершунський, К. Колін, 

Л. Сандакова та ін.); положення та висновки сучасної історико-педагогічної науки 

(Л. Ваховський, В. Вихрущ, С. Золотухіна, В. Курило, В. Майборода, 
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О. Сухомлинська та ін.);  традиції вищої освіти Німеччини (Н. Гаммерштайн, 

Р. фом Брух, Б. Кєм, Ф. Паульсен, С. Фіш та інші). 

Практичний концепт передбачає використання отриманих результатів для 

подальших наукових розробок з історії університетської освіти, для створення 

нових концепцій і наукових проєктів з питань реформування університетської 

освіти України, а також під час написання студентами курсових, магістерських 

робіт; у процесі викладання курсів нормативних (Країнознавство Німеччини) та 

вибіркових (Історія культури й освіти Німеччини) дисциплін.  

Для вирішення визначених завдань, досягнення мети на різних етапах 

дослідження використовувався комплекс взаємопов’язаних наукових методів, 

зокрема: загальнонаукових – аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, 

порівняння, узагальнення, систематизація, конкретизація (дозволили  

обґрунтувати вихідні теоретичні положення, принципи і підходи до окресленої 

проблематики, визначити базові поняття дослідження); конкретно-наукових – 

історико-ретроспективний, історико-структурний (уможливили систематизацію 

історіографії досліджуваної проблеми, розроблення структури дослідження, 

охарактеризувати розвиток університетської освіти ФРН); хронологічний 

(сприяли розробці періодизації розвитку університетської освіти ФРН у 

визначений період); історико-діахронний, проблемно-тематичний, 

праксиметричний (послугували основою для узагальнення досвіду, накопиченого 

університетською освітою ФРН в процесі її розвитку, визначенню та опису 

тенденції й перспективи її подальшого розвитку); історико-актуалізаційний (став 

основою для актуалізації цінного досвіду організації університетської освіти 

Німеччини в сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні). 

Джерельна база дослідження. Фактологічний матеріал дисертації 

становлять: 

● нормативно-правові акти й документи із питань університетської 

освіти Німеччини досліджуваного періоду: Декрет імператора Вільгельма ІІ про 

надання технічним ЗВО статусу університетів (1899); Конституція Веймарської 

республіки «про свободу науки та її викладання»; указ Прусського міністерcтва 
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освіти і науки про реформування вищої освіти (1919); закони Третього Рейху: 

«Про відновлення статусу державного службовця» (1933); «Про студентські 

об’єднання у наукових ЗВО» (1933); «Про звільнення від службових обов'язків і 

оновлення викладацького складу у зв'язку з організаційним оновленням вищої 

школи» (1935); Конституція ФРН (1949, 2002); Федеральний рамковий закон про 

вищу освіту (1976, 1985; 1998; 1999; 2002; 2004); Рішення, ухвалені федеральним 

конституційним судом щодо діяльності закладів вищої освіти ФРН (1972; 1973; 

2005); Директиви державного секретаріату з питань освітньої політики НДР 

(1951); «Про реорганізацію вищої освіти і проведення ІІ реформи вищої освіти» 

(1955); «Про здійснення ІІІ реформи галузі вищої освіти» (1965); директиви 

міністерства вищої і професійної освіти НДР «Про організацію наукової роботи 

студентів університетів та ЗВО», «Про призначення на посади і статус викладачів 

НДР» (1968); постанови Державної Ради НДР «Про продовження реформування 

галузі вищої освіти НДР і перспективи її розвитку до 1975 р.» (1969); «Про 

поєднання в навчальному процесі фахової і політичної освіти» (1973); 

Конституція НДР (1968); закони НДР «Про організацію наукової аспірантури в 

університетах і ЗВО НДР» (1951); «Про організацію єдиної соціалістичної 

системи освіти НДР» (1965); «Про регулювання процедури вступу до ЗВО НДР» 

(1971); постанови Конференції міністрів освіти і релігії федеральних земель 

«Чорні зошити. Рекомендації. Постанови і доповіді президента» (1964); 

«Реорганізація навчального процесу в наукових ЗВО» (1967); «Акредитація 

навчальних програм бакалаврату і магістратури» (2008) тощо; 

● архівні матеріали ФРН: Федеральний архів масових партій та організацій 

НДР Берлін-Ліхтерфельде (DY 30 / IV A 2 / 9.04 / 422; DY 30/J IV 2/2A/1349), 

Саксонський головний державний архів м. Дрезден (IV D-2/9/02/531); постанови 

державних органів НДР (Державної Ради, Міністерства вищої і середньої 

технічної освіти) та Федерального конституційного суду (ФРН); 

● документи, ухвалені Конференцію ректорів німецьких ЗВО, як-от: «Стан 

ЗВО», «Концепція розвитку ЗВО в Німеччині» (1992); «Якість навчання і 

викладання. Документи щодо реформи вищої освіти (1994); «Рекомендації щодо 
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забезпечення якості навчання й учіння в бакалавраті і магістратурі» (2005); «Про 

інціативу щодо організації елітних ЗВО» (2007) тощо; рекомендації Наукової 

ради: «Про розбудову наукових закладів» (1960); «Про діяльність наукових 

ЗВО» (1966); «Рекомендації щодо структури й розбудови системи вищої освіти» 

(1970); «Стимулювання конкуренції в німецькій системі вищої освіти» (2010); 

«Покращення якості навчання й учіння» (2012) тощо;  

● статистичні дані: матеріали Федерального статистичного управління 

(2018);  

● матеріали німецьких періодичних видань «HOF (Hochschulforschung)», 

«Hochschulwesen», «Erziehungswissenschaft», «Die Hochschullehre» та конференцій 

у межах Болонського процесу («Сорбоннської декларації» (1998); «Болонської 

декларації» (1999), конференцій у Празі (2001), Берліні (2003), Бергені (2005), 

Лондоні (2007), Лейвені (2009), Будапешті / Відні (2010), Бухаресті (2012) тощо. 

● документи ЄЕС: постанови – «Про ухвалення Лісабонської декларації» 

(2000) «Про розробку програми співробітництва між ЗВО і підприємствамив 

галузі високих технологій» (1986); «Про забезпечення мобільності студентів у 

рамках програми «Еразмус»» (1987); «Про спільне врегулювання питання щодо 

визнання дипломів про вищу освіту в країнах ЄЕС» (1988); «Про внесення змін до 

положень про заходи щодо забезпечення академічної мобільності студентів» 

(1989; 1990; 1992); матеріали засідань Європейської комісії (Освіта і культура на 

перший погляд. Інформаційний лист (2003)); тощо;  

● монографії, дисертації та наукові статті вчених, що містять інформацію, 

адекватну поставленим завданням. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період ХХ ст. – початок ХХІ 

ст. Визначення нижньої хронологічної межі дослідження – 1899 р. – пов’язано з 

оприлюдненням указу кайзера Вільгельма ІІ «Про надання вищим технічним та 

інженерним школам права присудження наукового ступеня доктора інженерних 

наук», що підвищило статус спеціалізованих вищих шкіл («прикладних 

університетів») і зруйнувало монополію повних університетів у вищій освіті 

Німеччини. Верхня хронологічна межа − 2018 р. – обумовлена введенням у дію 
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Державного договору про впровадження єдиної акредитаційної системи 

забезпечення якості навчання й викладання в німецьких ЗВО. 

Територіальні межі дослідження. Заснований у 1809 р. Берлінський 

університет став основою для формування та розвитку класичної моделі німецької 

університетської освіти в межах Другої Німецької імперії, яка проіснувала у своїх 

відносно стабільних територіальних межах до кінця Другої світової війни (1945). 

Поразка Німеччини призвела до розділу країни на західну і східну зони окупації 

та до втрати окремих територій (Східної Пруссії, Померанії, Сілезії тощо). 

Періодизація розвитку університетської освіти Німеччини після Другої світової 

війни (1945 – 1990) суттєво ускладнюється через існування двох різних систем 

вищої освіти НДР та ФРН. Після їх возз’єднання німецькі університети стали 

частиною децентралізованої системи вищої освіти ФРН, побудованої на засадах 

федералізму.  

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що уперше: з урахуванням соціально-політичних і культурно-освітніх детермінант 

цілісно досліджено проблему розвитку університетської освіти Німеччини в 

широкому часовому діапазоні, охарактеризовано її теоретико-методологічні 

засади; 

- окреслено історіографію проблеми розвитку університетської освіти 

Німеччини у вітчизняній (дореволюційний, радянській, пострадянській) та 

зарубіжній науковій думці, визначено домінантні напрями вивчення обраної 

проблематики; 

-  науково обґрунтовано етапи та провідні тенденції розвитку 

університетської освіти Німеччини у визначених хронологічних межах: І етап 

(1899 – 1932) – активних пошуків нової моделі університетської освіти на тлі 

зростання ролі природничих, інженерних і технічних наук, запитів промисловості 

і потреб держави щодо підготовки нової генерації фахівців; ІІ етап (1933 ‒ 1944) – 

радикальної трансформації університетської освіти Німеччини в умовах націонал-

соціалістичного режиму; ІІІ етап (1945 – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) – 

відновлення зруйнованої війною і нацистською ідеологією університетської 
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освіти в розділеній Німеччині; ІV етап (друга половина 60-х рр. – 1989) – 

зосередження уваги на вирішенні проблем університетської освіти, проведення 

широкомасштабних заходів з метою упорядкування освітньої експансії; V етап 

(1990 – 1997) – консолідації зусиль освітніх політиків і наукової громадськості 

задля посилення конкурентоспроможності університетської освіти об’єднаної 

Німеччини й упровадження ринкових механізмів в основу її управління; VІ етап 

(1998 – 2018) – реформування університетської освіти Німеччини в контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів;  

-  визначено наскрізні тенденції розвитку університетської освіти 

Німеччини упродовж XX ст. – початку XXI ст.: дотримання культурно-освітнього 

федералізму як головного принципу побудови та функціонування 

університетської освіти; розширення соціальної бази студентства та збереження її 

елітарного характеру; демократизація, гуманізація, гуманітаризація 

університетського сектору; посилення профілізації університетів; відсутність 

вертикальної стратифікації університетів та диверсифікації шляхів набуття 

населенням університетської освіти; стабільність розвитку німецького 

університету як соціального інституту; обмеження впливу держави на діяльність 

університетів; інтернаціоналізація і відкритість суспільству. 

-  узагальнено й схарактеризовано погляди науково-педагогічної 

громадськості Німеччини ХХ – початку ХХІ ст. (Г. Шмідкунц, Е. Бернгейм, 

І. Блехле, Л. Губер, Й. Вільдт, Х. Брінкманн, Г. Гехт, М. Гейнріх, Г. Гралкі, 

Д. Грюн, Д. Кімміх, Г. Крюккен, А. Тумфарт, У. Шиманк та ін.) на роль 

педагогіки в цілому й дидактики вищої школи зокрема для розвитку 

університетської освіти; 

-  окреслено перспективи використання досвіду організації університетської 

освіти Німеччини в сучасних умовах реформування вищої освіти України. 

Уточнено зміст понять: «повний університет», «класичний університет», 

«науковий університет», «технічний університет», «університет прикладних 

наук», «підприємницький університет», «університетська освіта Німеччини». 
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Подальшого розвитку набули уявлення про передумови розвитку 

університетської освіти Німеччини. 

У науковий обіг уведено 53 маловідомі документи, зокрема 8 архівних, 

законні та підзаконні акти ФРН, що дозволили визначити тенденції розвитку 

університетської освіти Німеччини упродовж досліджуваного періоду. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що його 

положення й висновки щодо еволюції університетської освіти Німеччини та її 

провідних тенденцій упродовж ХХ – початку ХХІ ст. дають підстави для 

систематизації ідей, узагальнення досвіду й визначення перспектив його 

використання в процесі реформування університетської освіти України з 

урахуванням викликів, перед якими постає сучасне українське суспільство, і яке 

вимагає від університетської освіти здатності до її постійного оновлення, 

вироблення збалансованої стратегії розвитку, гарантує стабільність та 

ефективність функціонування, збереження кращих національних традицій. 

Результати дослідження відображені в одноосібній монографії «Розвиток вищих 

навчальних закладів Німеччини». 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Криворізького 

державного педагогічного університету (довідка № 09/1-402/3 від 27.09.2018), 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

(довідка № 01/10-556 від 05.09.2018), ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (довідка № 69−18−638 від 05.09.2018), Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (довідка № 2958/1 

від 26.09.2019). 

Отримані під час наукового пошуку дані можуть слугувати підґрунтям для 

подальших історико-педагогічних і компаративістських досліджень. Ними 

доцільно послуговуватися під час укладання енциклопедичних видань, підготовці 

наукових статей, написанні навчальних посібників і підручників із питань 

організації університетської освіти в Німеччині; викладанні нормативних 

(«Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», 

«Філософія освіти» і вибіркових дисциплін (Історія університетської освіти 
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Німеччини) у ЗВО, закладах неформальної освіти; у процесі написання та захисту 

кваліфікаційних наукових праць.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2016 – 2019), 

на конференціях різних рівнів: міжнародних: Психолого-педагогічні проблеми 

вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика (Харків, 

2015); Методологія сучасних наукових досліджень (Харків, 2016); Пріоритетні 

напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук (Одеса, 2017), 

Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє (Київ, 

2017); Modernization  of educational system: world trends and national peculiarities/ 

International scientific conference (Kaunas, 2018), Forming of modern educational 

environment: benefits, risks, implementation mechanism (Tbilisi, 2017); Modernazion 

of the educational system: world trends and national peculariries (Kaunas, 2019); 

Сучасні досягнення вітчизняних вчених в галузі педагогічних та психологічних 

наук (Київ, 2019); Вплив досягнень психологічних наук на розвиток сучасного 

суспільства (Харків, 2019); Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників психологічних та педагогічних наук (Львів, 2019); Психологія і 

педагогіка: актуальні питання (Харків, 2019), Influence of scientific achievements in 

education on the development of modern society (Vilnius, 2019); Психологія і 

педагогіка на сучасному розвитку наук: актуальні питання теорії і практики 

(Одеса 2020); регіональних: Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: 

від теорії до практики (Харків 2017). 

Кандидатську дисертацію «Синтаксичні конструкції з альтернативними 

стосунками компонентів (на матеріалі німецької мови)» за спеціальністю 

«10.02.04 – Германські мови» було захищено у 1997 році. Матеріали 

кандидатської дисертації у тексті докторської дисертації не використані. 

Публікації. Основні положення й висновки дослідження висвітлено в 38 

одноосібних публікаціях, серед них: одна монографія (одноосібна), 21 стаття у 

наукових фахових виданнях України та виданнях, уключених до науко-метричних 



14 
 

баз та міжнародних виданнях, 5 статей в інших виданнях, 8 тез у збірниках 

матеріалів міжнародних та регіональних наукових і науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, п’яти 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків списку 

використаних джерел (603 найменування, із них 8 архівних, 478 – іноземними 

мовами). Повний обсяг тексту дисертації складає 437 сторінок, основний зміст 

викладено на 410 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕСЬКОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 

(ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 

 

Дослідження розвитку університетської освіти Німеччини упродовж ХХ – 

початку ХХІ століття потребувало опрацювання значного масиву наукової 

літератури, яку на основі використання хронологічного, регіонального та 

проблемного критеріїв аналізу нами було угруповано в такій спосіб: праці, 

присвячені історії становлення та розвитку університетської освіти в Німеччині в 

цілому й окремих німецьких університетів зокрема; роботи науковців, предметом 

вивчення яких став внесок відомих політиків, науковців, громадських діячів у 

розвиток університетської освіти в Німеччині; тенденції й особливості 

реформування вищої освіти в країнах Західної Європи в цілому й у Німеччині 

зокрема в межах виділеного нами періоду. Зазначені групи наукових джерел 

розглянуто з урахуванням часу й місця їхньої появи на науковому просторі. 

Аналіз вітчизняної дореволюційної історіографії свідчить, що проблема 

розвитку вищої в цілому й університетської освіти зокрема в Німеччині, завжди 

посідала важливе місце в наукових пошуках вітчизняних учених. Так, одними з 

перших публікацій, автори яких вивчали досвід організації та розвитку 

університетів Німеччини стали статті видатних вітчизняних педагогів-науковців 

К. Ушинського «Про народність у громадському вихованні» [51], М. Пирогова 

«Університетське питання» (1953) [37 а], «Листи із Гейдельбергу 1» [37 б]; 

«Листи із Гейдельбергу 3» [37 в]; «З приводу занять російських учених за 

кордоном» (1863) [37 г]; «Чого ми бажаємо?» (1861) [37 ґ] та інших. Важливу 

роль в оцінці стану розробленості обраної нами проблеми відіграє й дослідження 

Ф. Паульcена «Німецькі університети та їх історичний розвиток» (1902) [143]. 

Установлено, що досліджуване явище залишилося актуальним і для 

наукової спільноти радянського періоду. Так, у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. побачили світ 

статті П. Кагана «Вища школа Німеччини» (1928) [19], Є. Кагарова «Сучасний 

педагогічний рух у Західній Європі та Америці» (1928) [20] та інших, що були 
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присвячені розвитку освітніх процесів в Німеччині у цілому й у вищій освіті 

зокрема.  

Аналіз радянської історіографії свідчить, що обрана нами проблема у 

вітчизняному науковому дискурсі набула інтенсивного розвитку в 1960-х й 

упродовж 1980-х роках. У цей період порушена нами проблема подавалася 

здебільшого фрагментарно як складова частина університетської освіти провідних 

капіталістичних країн або відносно системно, однак виключно з позицій 

радянської ідеології, а тому упереджено. Предметом уваги радянських 

дослідників стали: досвід реформування освітньої системи ФРН – організація та 

функціонування вищих навчальних закладів й науково-дослідних установ ФРН 

(Н. Воробйов [7] Є. Юпатов [54], Т. Яркіна [56] та інші); стан і тенденції розвитку 

університетської, професійної, педагогічної освіти у ФРН (А. Дьомін, С. Лавров 

[14], Ю. Коваленко [24] М. Кольчугіна [25], І. Марцинківський [28; 29], 

Л. Соловйова [48] та інші). Радянським науковцям удавалося оминати 

упередженість лише або шляхом вибору певного предмету дослідження, зокрема 

проблеми дидактики вищої школи в зарубіжних країнах або проблеми вищої 

школи країн Заходу (Н. Никандров [32], [33]), або шляхом вивчення досвіду 

дружньої НДР, наприклад – І. Трилінський «Становлення та розвиток 

соціалістичної школи в НДР» (Львів, 1981 р.) [50], О. Фрідманська становлення та 

розвиток соціалістичної системи підготовки вчительських кадрів у вищих 

навчальних закладах Німецької Демократичної Республіки (Київ, 1986) [52]).  

Окремий кластер в радянській історіографії (60-ті – 80-ті рр.) склали праці 

компаративістського характеру. Їхня ознака – заполітизований підхід до вивчення 

освітніх процесів у країнах, що належали до різних ідеологічних таборів. Вища 

школа у ФРН досліджувалася здебільшого фрагментарно як складова частина 

університетської освіти капіталістичних країн і лише з позицій радянської 

ідеології (С. Соколова, Є. Кузьміна, М. Родіонов [47]; Б. Вульфсон, З. Малькова 

[8; 9] та ін.). Основна ідея цих праць – протиставлення цінностей, «висвітлення 

проявів реакційної політики урядів капіталістичних країн в освітній галузі з 

метою кращого розуміння переваг соціалістичного устрою СРСР»; «політико-
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ідеологічне виховання фахівців» (Б. Вульфсон, З Малькова (1975) [8]). Об’єктом 

критики авторів стали елітарність університетської освіти ФРН, її значна вартість 

для населення, яка посилювала селективність і дуалізм у доступі до неї тощо. 

У межах пострадянської історіографії інтерес дослідників до вивчення 

проблеми розвитку університетської освіти в Німеччині у визначених 

хронологічних межах значно зріс. Це статті, монографії, дисертації українських 

учених, що розкривають: 

• психолого-педагогічні засади гуманізації вищої освіти в Німеччині 

(Г. Баль [5]);  

• розвиток професійної освіти в Німеччині в цілому (Н. Абашкіна [1], 

Ю. Коваленко [24], О. Яковенко [55]) й окремих її галузей у межах виділеного 

нами періоду зокрема – розвиток музичної педагогіки (І. Сташевська [49]), 

педагогічної освіти (В. Журавська, Н. Мирончук [16]), діяльність університетів 

людей третього віку (І. Сагун [44]) тощо; 

• реформування системи вищої освіти Німеччини у 1990 рр. – на початку 

ХХІ ст. (О. Огієнко [35]); 

• тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в контексті Болонського 

процесу (О. Носова, О. Маковоз [34]); 

• динаміку змін у розвитку німецьких класичних університетів у період 

другої половини – на початку ХХІ століття (М. Голубєва, І. П’янковська [13], 

А. Гаврилюк [10], О. Кузнєцова [21]); 

• іншомовну освіту Німеччини в контексті загальноєвропейських 

інтеграційних процесів: теорія і практика (А. Гаманюк [11]).  

• німецький досвід реалізації освітніх реформ у вищій школі (Т. Зданюк, 

О. Кузнецова [23]); 

• інтернаціоналізацію вищої освіти (А. Сбруєва, 2013 [45]);  

• стан розвитку освіти й культури в сучасній ФРН (О. Дмитренко [15]). 

Заслуговує на окрему увагу праці М. Култаєвої про філософію й освіту 

виховання в часи Третього Рейху [26], а також А. Андрєєва, С. Посохова 

«Університетська ідея в Російській імперії XVIII – початку ХХ ст.: антологія» [4], 
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у якій досліджується й обмірковується особливість переносу й адаптації 

європейської університетської ідеї в університетську реальність Російської імперії 

XVIII – першій половині XIX ст., здійснюється порівняння тенденцій розвитку 

університетів Російської імперії з загальноєвропейськими тенденціями.  

Зазначимо, що серед праць сучасних українських учених окреме місце 

займає дисертаційне дослідження А. Гаврилюк «Тенденції розвитку класичних 

університетів Німеччини», у якому авторка дослідила особливості розвитку і 

діяльності класичних університетів Німеччини (1945–2015) [10]. Об’єктом 

здійсненого дослідження була університетська освіта Німеччини, а предметом 

дослідження – тенденції розвитку класичних університетів Німеччини у 1945-

2015 рр., які науковець визначила дослідивши історію розвитку Лейпцизького, 

Грайфсвальдського, Галле-Віттенберзького, Берлінського університету 

ім.  Гумбольдта, Гейдельберзького, Кельнського, Мюнхенського та Трірського 

університетів. Цей перелік класичних університетів було складено шляхом 

відбору університетів за такими ознаками: рік заснування, кількість студентів, у 

тому числі кількість іноземних студентів і студенток, масштабність проведення 

наукових досліджень. На основі контент-аналізу документів досліджуваних 

університетів Східної та Західної Німеччини було вивчено й узагальнено 

особливості розвитку класичних університетів за такими показниками: структура, 

статистичні дані про кількість студентів, фінансування, організація навчального 

процесу, зміст освіти, система оцінювання якості освіти; виявлено основні умови 

їх розвитку: вплив історичних і суспільно-політичних подій у Німеччині, зокрема 

створення двох незалежних держав ФРН і НДР (1949). А. Гаврилюк розробила 

власну періодизацію розвитку класичних університетів, спираючись на історичні, 

суспільно-політичні, соціально-економічні особливості розвитку Німеччини як 

основні критерії періодизації, проте, на нашу думку, не дала більш-менш 

деталізованої інтерпретації цих критеріїв і не завжди чітко й у повному обсязі їх 

застосувала, спираючись головним чином на ключові події в німецькій історії як 

визначення межі певного періоду або етапу, залишаючи поза увагою такий 
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суттєвий базовий критерій будь-якого історико-педагогічного дослідження як 

розвиток педагогічної теорії і практики [10].  

Окрему групу в пострадянській історіографії складають компаративні 

дослідження вітчизняних учених, у яких схарактеризовано провідні напрями 

розвитку університетської й вищої освіти в цілому в сучасному світі, 

проаналізовано тенденції й провідні стратегії (зокрема ринково-орієнтовані) 

освітніх реформ, що проводяться в розвинених європейських країнах, у тому 

числі й у Німеччині; визначено особливості освітньої політики, її теоретичне 

підґрунтя, досягнення й прорахунки, місце університетів в освітніх системах 

провідних країн світу тощо (П. Кряжев [22], А. Сбруєва [45]); регіональні 

особливості університетської освіти та імперативи неперервної освітньої політики 

Канади (В. Вихрущ, Ю. Козловський [6]).  

Установлено, що в німецькій науковій літературі тема університету, який 

сприймався як носій німецької ідентифікації та скарбниця національної духовної 

культури, користувалася постійним інтересом з боку науковців і державних діячів 

упродовж першої половини ХХ ст., що пояснюється постійними пошуками 

шляхів удосконалення німецької університетської освіти, яка розглядалася в 

таких аспектах: кількісні та якісні показники змін у суті й структурі німецьких 

університетів: Ф. Ойленбурґ «Частота німецьких університетів від їх заснування 

до сучасності» (1904) [91]; А. Гарнак «Про великі наукові підприємства» (1905) 

[114]; Л. Ельстер «Університети: Соціальна культура та благочинство впродовж 

перших 25 років правління кайзера Вільгельма ІІ» (1913) [89]; Е. Шпранґер 

«Зміни у сутності університетів за останні 100 рр.» (1913) [158]; Р. Еккарт «Історія 

німецьких університетів» (1929) [86]; М. Дьоберль «Академічна Німеччина у 5-х 

томах. Німецькі ЗВО та їх історія» (1930/31) [83]; Р. Дрєсен «Розвиток німецьких 

університетів в минулому і зараз» (1931) [81]; Г. Ріттер фон Србік «Німецькі 

технічні ЗВО. Їх заснування й історичний розвиток» (1941) [159]; внесок окремих 

державних діячів у розвиток університетської галузі: В. Абб «Особисті спогади 

про Фрідріха Альтгоффа» (1920) [57]; проблеми викладання в університетах: 

Е. Райке «Магістри і школярі. Ілюстрована історія викладання» (1901) [147]; роль 
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держави в розвитку університетської освіти: К. Гріванк «Держава і наука в 

Німецькій імперії» (1927) [108; 109]; формування професорсько-викладацького 

складу університетів: Х. фон Фербер «Розвиток викладацького контингенту 

німецьких університетів і ЗВО (1864–1954)» (1956) [94]; А. Буш «Історія приват-

доцентів. Соціологічне дослідження експансії німецьких університетів» (1959) 

[79].  

З’ясовано, що в 60 – 80-х рр. ХХ ст. інтерес німецьких учених до історії 

розвитку університетської освіти значно зріс. Цей період позначився появою цілої 

низки праць, предметом вивчення яких стали такі питання, як-от: 

● взаємозв’язок між державою й університетами (Й. Габермас 

«Демократизація університету» (1969) [113]; Ѓ. Бруннер «ЗВО у НДР» (1973) [77], 

Д. Шунбаум «Вільний Берлінський університет або: Наскільки вільним може бути 

університет?» (1973) [156]; Ѓ. Шмідт «ЗВО у НДР. Дослідження стосунків між 

системою освіти і системою працевлаштування» (1982) [155 ]; 

● реформування системи вищої й зокрема університетської освіти: 

проблеми викладання і навчання на межі ХІХ – ХХ ст. на тлі експансії 

університетської освіти і необхідність педагогічного реформування в цій галузі 

(Е. Бернгайм) [68]; необхідність демократизації, гуманізації й гуманітаризації цієї 

галузі в умовах Веймарської республіки (К.-Г. Беккер) [62]; відбудову 

університетської освіти шляхом відновлення гумбольдтівських ідеалів після 

Другої світової війни і на початку 1960-х рр. (Р. Нойгаус [141], К. Менце) [139]; 

вплив протестного руху студентів і асистентів на реформування вищої школи 

Німеччини в 1960-ті рр. (Й. Габермас) [113]; необхідність реформування 

німецьких університетів (Е. Гайнріх) [118]; об’єктивні й суб’єктивні чинники 

зупинки реформування вищої освіти та її екстенсивного розвитку в другій 

половині 1970-х рр. і впродовж 1980-х рр. (Д. Гартунѓ) [116]; особливості 

технократичного реформування університетів в умовах соціалістичної НДР 

(Г. Лайтко (1998)) [134; 135]; реформування порядку складання іспитів у ЗВО 

ФРН (Г.-В. Праль) [144]; впровадження ринкових механізмів у систему 

зовнішнього і внутрішнього управління ЗВО ФРН та болонізації університетської 
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галузі (Е. Гьодль, Ц. Вольф) [122]; Болонський процес і потреби ринку праці 

М. Рєбурѓ (2006) [148]; Л. Кюлер «Орієнтація реформ в німецькій системі вищої 

освіти на американську систему вищої освіти як взірець» (2005) [133]; 

● історія розвитку німецької університетської освіти та її окремі етапи й 

аспекти стали предметом досліджень таких праць: Д. Шунбаум «Вільний 

університет м. Берліна або наскільки вільним може бути університет?» (1973) 

[156]; Д. Ѓольшмідт «Про долю німецького університету наприкінці буржуазної 

епохи» (1973) [107]; Б. Кєм «ЗВО у Німеччині. Розвиток, проблеми й 

перспективи» (2004) [130]; 

● внесок відомих політиків, науковців, громадських діячів у розвиток 

університетської освіти в Німеччині в межах досліджуваного періоду – зокрема 

прусських міністрів освіти і науки часів Веймарської республіки К.-Г. Беккера 

(1919), К. Геніша (1921) (Нойгебауер [140]);  

● аналіз трансформації університетської освіти під впливом розвитку різних 

галузей наукового знання – «Критика науки і соціалістична практика. Висновки із 

студентського руху» (Й. Клювер, Ф.О. Вольф, 1972) [131]; «Німецька і атипічна» 

математика. Обґрунтування Л. Бібербахом «власне німецької» математики у 

Третьому Рейху» (Г. Лінднер, 1980) [137]; «Вища школа і наука у Третьому 

Рейху» (Й. Трьоґер, 1984) [164]; «Науково-технічна революція: Акценти концепції 

в науці та ідеології НДР» (Г. Лайтко, 1996) [134]; «Наукова політика й розуміння 

науки в НДР. Специфіка 1950-х рр.» (Г. Лайтко, 2002) [135]; «Між вежею із 

слонової кістки і промисловою лабораторією: ЗВО у західнонімецькій 

інноваційній системі (1945-1990)» (У. Фраунгольц, М. Шрамм, 2004) [98]; 

«Біографічний енциклопедичний словник наукової політики націонал-соціалістів» 

(М. Ѓрюттнер, 2004) [112] тощо. 

● Періодизація розвитку німецької університетської освіти: К. Штробель 

«Німецький університет у ХХ ст.» (1993) [161]; Б. Кєм «Німецькі вищі навчальні 

заклади: розвиток, проблеми, перспективи» (2004) [130]. Обидва автори наводять 

схожу періодизацію: 1870-ті рр. − 1914 р. – період розквіту німецького 

університету ординарних професорів; 1914 – 1918 рр. – перетворення 
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університетів на військові шпиталі, мобілізація студентів та викладачів, 

розширення представництва жінок; 1919 – 1933 рр. – демократизація 

університетів ординарних професорів у часи Веймарської республіки; 1933 – 1945 

рр. – університети під владою націонал-соціалістів; Розвиток університетів у 

розділеній Німеччині, зокрема: розвиток вищої освіти НДР (5 етапів): І етап (1945 

– 1949 рр.) – І реформа вищої освіти НДР; ІІ етап (1949 – 1961 рр.) – 

упровадження принципів соціалістичної освіти; ІІІ етап (1961 – 1971 рр.) – 

експансія вищої освіти НДР ІV етап (1971 – 1980 рр.) – V з'їзд СЄПН (1) 

припинення етапу експансії вищої освіти; V етап (1980 – 1989 рр.) – 

упровадження бінарної системи вищої освіти. Розвиток університетської освіти 

ФРН: попередній етап (1945  – 1949 р.) – перевиховання (reeducation); І етап 

(1950-ті рр.) – децентралізована реконструкція (утворення керівних органів і 

професійних об’єднань); ІІ етап (початок – середина 1960-х рр.) – системні 

ініціативи(заснування нових ВНЗ); ІІІ етап (кінець 1960-х рр. – початок 1970-х 

рр.) кооперативний федералізм (внесення змін до Основного закону ФРН; 

розмежування повноважень Федерації і федеральних земель у галузі вищої освіти, 

створення комісії з питань розвитку вищої освіти); ІV етап (початок – середина 

1970 рр.) – етап динамічної законодавчої діяльності  (ухвалення земельних законів 

про вищу освіту (кінець – початок 1970-х рр.) і Рамкового закону про вищу освіту 

(1976); перетворення університету ординарних професорів на груповий 

університет); V етап (приблизно 1977 р. – кінець 1980 рр.) – політика відкритого 

доступу до вищої школи. 1990-ті рр. та початок ХХІ ст. наведеною періодизацію 

не охоплені. 

Наукові роботи німецькомовних учених сучасного періоду (К. Дефранс 

«Німецькі університети між традиціями в часи окупації 1945-1949 рр.» (2000) 

[80]; Д. Фаллон «Інтерпретація діяльності В. Гумбольдта для ХХІ ст.» (1999) [92; 

93]; Р. Ск’єра «Політизація німецької науки» (1999) [151]; А. Шабо «Поновлення 

на посадах. Конференції ВНЗ і дискусії щодо викладачів-емігрантів» (1996) [162]; 

Г. Гайбер «Університет під свастикою» (1991) [117]; Б. Віттрок «Сучасний 

університет: три трансформації. Американські й європейські університети, 
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починаючи з 1800 р.» (1993) [171]; М. Ѓрюттнер «Німецькі університети під 

свастикою» (2003) [111]; А. Шерцінгер «Завдання вищої школи і Академії наук 

НДР в процесі передачі знань і технологій» (1990) [153], відрізняються іншими 

принципами періодизації, структурою, іншим тлумаченням тих самих питань. 

Їхня поява ознаменувала істотний рух уперед у вивченні історії розвитку вищої і 

зокрема університетської освіти Німеччини в історичній перспективі. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертає увагу й спроби 

комплексного розгляду новітньої історії німецьких університетів в її окремих 

аспектах, що був проведений у другій половині 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. 

Це фундаментальна праця Т. Елльвайна «Німецький університет. Від 

середньовіччя до сучасності» (1997) [88]; колективні наукові дослідження, що 

вийшли під загальною редакцією К. Штробеля «Німецький університет у 20 ст.: 

розвиток інституту між традицією, автономією, історичними та соціальними 

рамками. Трактати про студентство та вищу освіту» (1994)» [161] та 

В. Нойґебауера «Acta Borrusica. …Пруссія як культурна держава. …Міністерство 

культури Пруссії як державна і соціальна установа (1817–1934)» (2010) [140]. 

Зазначимо, що дослідження під редакцією К. Штробеля нагадує альманах праць, 

що мозаїчно висвітлює історію німецького університету на його окремих етапах 

(Р. фом Брух «Прощання з Гумбольдтом? Німецький університет до Першої 

світової війни»; К. Вернер «Благословення – Університет під час війни – 

Ерлангенський університет у ключові роки в ХІХ – ХХ ст.»; Е. Обердерфер 

«Асоціація німецьких університетів у Веймарській республіці»; Ф. Лоземан 

«Проекти реформ нацистської університетської політики»; М. Гайнеманн 

«Оновлення університету та радянська окупаційна влада – Або: Все потрібно 

переписати»; К. Генріха «Освітня політика та оновлення університетів у нових 

федеральних землях, відбиті на університетському ландшафті в землі Саксонія-

Ангальт») або в окремо взятих університетах (М. Баумгартен «Гуманітарні та 

природничі науки в Університеті Геттінгена 1866 – 1914»; Й. Кнапе 

«Міждисциплінарний характер риторики Тюбінгена в історичній перспективі»; 

К. Райніке «Більшовизація східнонімецьких університетів – проілюстровано на 



24 
 

прикладі Лейпцизького університету та технічного університету м. Дрездена»; 

Н. Гаммерштайн «Приклад Франкфурта-на-Майні»);  або в її окремих аспектах 

(К. Штробель «Гуманітарні науки та ідеологія – Тематичне дослідження 

античності: Радянська зона окупації та НДР»; Г. Шмірбер «Що цікавить 

політичний істеблішмент в університетській політиці?»). Окрему цінність для 

проведеного нами дослідження становить періодизація історії розвитку 

німецького університету, здійснена К. Штробелем, яка має недоліком відсутність 

згадки наукової методології, покладеної в основу цієї періодизації, чітких 

критеріїв і принципів виділення окремих етапів, допускає певну розмитість назв 

цих етапів, які не передають їхню суть.  

Найбільш масштабною працею зарубіжних авторів є зокрема авторська 4- 

томна праця, виконана під керівництвом відомого швейцарського дослідника 

історії європейських університетів В. Рюґґа «Історія університету в Європі» [150] 

і висвітлює загальні тенденції європейської і зокрема німецької освіти в період з 

1800 до 1945 рр. (3-й том), а також із 1945 р. по кінець ХХ ст. (4-й том). 3-й том 

чітко поділений на чотири частини (теми та базові принципи, структури, 

студенти, наука). 

Опублікований третій том колективної монографії «Історія університету в 

Європі» чітко розділений на чотири частини – 1) теми та основні принципи; 2) 

структури; 3) студенти; 4) наука – й охоплює період історичного розвитку 

європейських університетів і зокрема розвитку німецького університету з 1800 по 

1945 рр., який, на думку В. Рюґґа, тісно пов'язаний з ім'ям В. фон Гумбольдта. 

Цей зв’язок залишається ще й досі актуальним у контексті дискусій про 

розставання з класичною моделлю «дослідницького університету» Гумбольдта, 

навколо якої ведуться гарячі суперечки, проте багато історичних досліджень, на 

думку В. Рюґґа, підтверджують широке сприйняття та успіх цієї моделі по всьому 

світу, а сам він наполягає на тому, «що німецька університетська ідея, заснована 

на свободі наукових досліджень і викладання в конкурентній боротьбі з 

наполеонівською моделлю спеціалізованих університетів, що контролюються 

державою, відкрила шлях сучасним дослідницьким університетам, у яких 
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тріумфальне просування природничих наук знайшли свою інституційну основу як 

друге епохальне нововведення» [150, с. 41]. На його ж думку, «німецький  ідеал 

науки переважав настільки, що змушував національні системи вищої освіти 

поєднувати корпоративну автономію традиційного університету зі свободою його 

членів у навчанні, навчанні та дослідженнях» [150, с. 26]. За В. Рюггом, недавня 

європейська університетська історія характеризується альтернативою французькій 

та німецькій моделям, які сформувалися під впливом секуляризації, 

бюрократизації та спеціалізації університетської освіти [150, с. 26 і далі]. Але 

винятково ідея дослідницького університету Гумбольдта ґрунтувалася на 

пріоритетності дослідження й зумовила «німецьку гегемонію» в переході від 

філософської до наукової ери досліджень [150, с. 29].  

Першу частину монографії варто розглядати як вступ, у якому В. Рюґґ 

викриває, як він зазначив, «теми, проблеми, висновки» недавньої університетської 

історії, які потім К. Шарль пояснює ширше в другому розділі «Основні приципи» 

і вказує на кризу елітарної моделі Гумбольдта після 1900 р. як наслідок 

університетської експансії на початку ХХ ст. [150, с. 64]. П. Гербод відкриває 

другу частину «Структури» двома главами «Спонсори університетів» та 

«Обладнання, фінансування, організація» і наголошує на зростаючій економічній 

та політичній залежності старих університетів від їхніх державних спонсорів. 

М. Клінґе описує професорсько-викладацький склад університетів, як от: їхні 

кваліфікаційні шляхи, традиційний зв’язок між сімейним і науковим життям та 

поступове зростання їхніх соціальних і політичних позицій. Е. Шіллс та 

Дж. Робертс аргументують причини глобальної рецепції німецької 

університеської моделі [150, с. 194].  

Третя частина присвячена дослідженню студентського контингенту. 

Ф. Рінґер висвітлює умови вступу до університету й аспект соціальної 

відкритості, який був доволі низьким у Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ 

ст., досліджує проблему попиту на академічні спеціальності та їхні пропозиції, 

циклічність відтворення «академічного пролетаріату» та відповідність високого 

рівня академічності фахівців (40%) потребам сьогоднішнього професійного світу 
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й суспільства [150, с. 217]. К. Ярауш в останньому підрозділі цієї частини 

формулює питання про взаємозв'язок між академізацією та професіоналізацією й 

наголошує на постійному чергуванні надлишку та дефіциту, про «надмірну 

кваліфікацію», що призводить до безробіття серед науковців в академічному 

циклі на тлі зацікавленості підприємств у прикладній академічній освіті фахівців і 

в скороченні термінів навчання [150, с. 316].  

Четверта частина 3-го тому цієї монографії («Наука»), задумана як короткий 

огляд історії динаміки досліджень, містить вичерпний хронологічний довідник 

наукових університетів Європи 1800-1945 рр., а також покажчики осіб, місць і 

спеціальностей. У своєму вступному розділі «Теологія та гуманітарні науки» 

В. Рюґґ виклав свої тези про парадигматичний внесок німецьких університетів та 

німецької університетської науки у світовий розвиток цієї галузі. Отже, ця 

переконливо структурована, щільно опрацьована монографія надає вичерпну 

інформацію про історію розвитку європейських університетів та науки й 

висвітлює першорядне значення німецьких університетів та науки проти 

французької й суто традиційної англійської моделі в європейському та світовому 

вимірі. Однак вона не містить періодизації історичного розвитку європейської 

університетської освіти як системи, що варто вважати суттєвим недоліком цієї 4-

томної колективної монографії [150], хоча й має чітку структуру й висвітлює 

контури розвитку європейських університетів, яка ґрунтується на окремих 

дослідженнях історії університету, університетської політики, внутрішнього й 

зовнішнього управління університетами, розвитку студентського і 

професорського контингенту, їхніх політичних зобов'язань та їхньої кар'єри. Цей 

том містить оглядові статті про 50-річний розвиток наукових галузей (соціології, 

політології, права, економіки та управління бізнесом, а також етнології, історії та 

географії, медицини), проте в цих роботах ідеться не стільки про тенденції й 

головні напрями розвитку певних галузей, скільки про наукові суперечки, групові 

дослідження, наслідки інтернаціоналізації та взаємозв'язок між університетом і 

промисловістю (див. статтю фізика Дж. Зінмана про розвиток фізико-

математичних наук). Однак ці праці, які є оглядовими, а не аналітичними, не в 



27 
 

змозі дати відповіді на актуальні для сьогодення в контексті експансії 

університетської освіти питання щодо суті, перспектив і наслідків цієї експансії та 

реформування цієї галузі. Концепція цієї колективної монографії, як пояснює в 

епілозі до цього тому Генеральний секретар Європейської конференції ректорів 

А. Барблан, була розроблена на початку 1980-х з метою вивчення минулого, з 

метою подолання «кризи ідентичності» як наслідку роздробленості європейського 

університетського ландшафту. На момент завершення праці над 4-м томом (2010) 

у Європі склався досить уніфікований європейський простір вищої освіти. 

Останньою досить відомою роботою серед німецьких авторів стала праця 

С. Фіша «Історія європейського університету. Від Болоньї до Болоньї» (2015) [97], 

у якій автор на 128 сторінках здійснив спробу викласти цю досить складну й 

повну суперечностей історію європейського університету. Такий незначний обсяг 

праці, на думку Н. Бертрам [70]), викликає з одного боку повагу, цікавість і 

скепсис. Так, перші п’ять з дванадцяти розділів праці С. Фіша торкаються 

розвитку європейського університету наприкінці ХVІІІ ст. Автор указує на 

тенденції «звуження, розширення, затвердіння та реформи» галузі 

університетської освіти [97, с. 28], зокрема про реформаторський характер 

університетів Галле та Ѓеттінґена.  

Наступні чотири розділи, присвячені реформі університету після 1800 р., а в 

центрі уваги опиняється французька модель університетської освіти, яка 

розглядається досить детально як дуальна система університетів та вищих шкіл, із 

якої дослідження винесені за межі університетів усупереч європейській традиції 

та німецькій моделі університетської освіти. Автор досить детально зупиняється 

на втіленні цієї моделі в Берлінському університеті Гумбольдта (1810), проте не 

дає аналізу цієї інституції з позицій сьогоднішнього дня, а поза увагою 

залишаються особливості її реалізації в південній частині Німеччини, Австрії чи 

Швейцарії, для яких характерним було балансування між утилітаризмом освіти й 

науки і внутрішньою автономією [97, с. 73 і далі]. Ш. Фіш детально простежує 

процес поширення моделі дослідницького університету, моделі Гумбольдта, у 

всьому світі, зупиняється на проблемі набуття жінками університетської освіти та 
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описує інтенсивний розвиток технічних університетів в Європі, здійснює огляд 

університетської галузі в англосаксонських країнах, однак не висвітлює основні 

засади «європейського університету», на що претендує назва його праці.  

Наступні три розділи охоплюють першу половину ХХ ст. до 1945 р., 

зосереджені виключно на ситуації в Німеччині і є досить вузькими за тематикою. 

С. Фіш констатує «згасання ідеї університету Гумбольдта» та «нове пожвавлення» 

[97, с. 92 і далі], обговорює проблеми «ординарних професорів» [97, с. 92], 

інтенсивний розвиток досліджень за межами університету, торкається системи 

Альтоффа та нову «різноманітність нових навчальних предметів» [97, с. 94 і далі], 

акцентує увагу на «глибокій кризі німецького університету у Веймарській 

республіці та за часів націонал-соціалізму» [97, с. 100 і далі], зосереджуючись на 

проблемах ринку праці науковців та політичній радикалізації, «нацистській 

уніфікації» та «ідеологізації» [97, с. 103 і далі]. Поза увагою автора залишається 

висвітлення стосунків між університетом і державою, наукою та ідеологією 

націонал-соціалізму, а також осбливості відновлення роботи університетської 

галузі в 1945 р. в обох окупаційних зонах Німеччини [97, с. 109 і далі]. C. Фіш 

констатує експансію університетської освіти після 1960 р., проте не аналізує цей 

процес у глобальному вимірі, упровадження системи «new management» («нового 

менеджменту») на тлі погіршення умов фінансування, зовнішнього і 

внутрішнього оцінювання як інструментів підвищення якості освіти й науки у 

1980 – 1990-і рр., висунення в Німеччині «ініціативи досконалості» у 2005 р. 

Дослідник також не згадує й кризові явища в університетській освіті Італії чи 

Франції, а в заключній частині праці «Епілог: від Болоньї до Болоньї» [97, с. 114–

116] досить безапеляційно звинувачує «Болонській процес» (Болонью) в руйнації 

сучасного європейського університету. 

У цілому праця С. Фіша містить перелік дат, тем та проблем європейського 

університету в його розвитку, проте не подає в узагальненому вигляді історію 

розвитку закладу або окремих університетів, не висвітлює чинники, що 

зумовлювали цей розвиток, не окреслює тенденції розвитку ані європейських, ані 

німецьких університетів, не вказує на перспективи дослідження. Виходячи із 
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поняття університету як societas magistrorum et scholarium, важливе для 

інтерпретації історії організації й університетської моделі В. фон Гумбольдта, 

автор не аналізує наслідки формування університету ординарних професорів 

наприкінці ХІХ ст. з характерною для нього асиметрією інституційної структури, 

що відбивалася в стосунках між професорами та студентами, штатними 

професорами та приватними викладачами, у засадах зарахування до університету, 

що консервували соціальну нерівність доступу населення до вищої освіти і були 

системною проблемою, характерною не тільки для Німеччини, але й для всієї 

Європи.  

Враження фрагментарності розгляду історії європейської та зокрема 

німецької освіти як системи посилюється через ігнорування автором висвітлення 

соціальних змін в університетській галузі, зокрема особливостей формування 

викладацького та студентського контингенту, поглядів на роль і місію 

університетської науки, її методологію, пріоритетності університетських 

дисциплін, питань організації наукових досліджень і викладання, зокрема вибору 

форм і методів навчання на певних етапах розвитку європейської й зокрема 

німецької університетської освіти. 

У праці С. Фіша постійно присутні посилання на університетську ідею 

В. фон Гумбольдта, критику спроб її міфологізації, тим не менш автор постійно 

посилається на міфологізовані прагнення університетської спільноти до 

самоосвіти, свободи науки від формулювання кінцевих цілей дослідження, 

віддаленість університетської освіти від професії. Автор лише наприкінці роботи 

указує на вагомість для сьогодення зв'язку між отриманою випускниками 

університетською освітою та їхньою подальшою професійною діяльністю, а його 

критика Болонського процесу ігнорує той факт, що метою цього процесу було, 

насамперед, формування європейського освітнього простору, а не побудова 

конкретної нової моделі університету.   

Окремий кластер зарубіжної історіографії складають компаративістські 

праці сучасних учених, що розкривають тенденції реформування вищої освіти в 
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країнах Західної Європи в другій половині – на початку ХХІ століття. Це 

дослідження: 

▪ Дж. Ріцена «Шанс для Європейських університетів або Як Європі 

уникнути кризи, що насувається на її університети» (Нідерланди, 2011) [149]. 

Колишній міністр освіти Нідерландів і нинішній президент Маастрихтського 

університету проаналізував історичний розвиток університетської освіти після 

Другої світової війни й по 2011 р. і розробив періодизацію цього процесу, 

виділивши такі етапи її історичного розвитку: І етап – «традиційний або 

олігархічний університет» (1945 до самого кінця 1960-х рр. (до студентських 

хвилювань у Франції, Нідерландах, Німеччині тощо у 1968 р.), який, на думку 

автора, позначився теоретичним характером університетської освіти і науки 

континентальної Європи, а також їхнєю певною відстороненістю від впливів 

зовнішнього світу й елітарністю, створенням закритої для представників нижчих 

верств населення елітарної системи, яка  дозволяла практикувати, принаймні 

декларативно, єдність навчання й дослідження у відповідно до Гумбольтівських 

принципів університетської освіти; ІІ етап – «демократизований» університет 

(1970-і рр.) – позначився: 

1) різким (у геометричній прогресії) збільшенням студентства, розширенням 

їхнього соціального складу й переходом від замкнутої (елітарної) системи вищої 

освіти до масової;  

2) трансформацією системи управління університетів Європи: з управління 

виводяться сенати, кураторіуми коледжі ректорів і асесорів, підпорядковані 

державі, натомість створюються ради з представників професорсько-

викладацького складу, адміністрації та студентства, у яких відбувається 

колегіальне ухвалення рішень;  

3) у галузі освіти зросла затребуваність соціальних наук: соціології, 

економіки, юриспруденціі, політології, які значно похитнули позиції філософії, 

історії, філології, культурології; у галузі досліджень – затребуваність 

природничих наук і медицини;  
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4) студентство перетворилося на впливовий фактор політики в галузі 

університетської освіти й носія критичного ставлення до суспільства, науки, 

освіти й наукових авторитетів; ІІІ етап – «бюрократичний» університет (1980-і 

рр.) – спроба держави контролювати державні витрати на вищу освіту в умовах 

нафтової кризи 1970-х рр., всупереч якій продовжилася університетська експансія 

на тлі різкого скорочення надходжень до державного бюджету, що спричинило: 

1) введення зовнішнього і внутрішнього контролю за розподілом і 

використанням цих коштів університетами;  

2) перенесення дослідницької діяльності за стіни університетів в дослідні 

інститути, зокрема в Німеччині;  

3) виникнення й часткове впровадження концепцій «підприємницького 

університету»;  

ІV етап (1990-ті рр. – по наш час (мається на увазі 2011 р. – С.Ч.) – 

характеризується: 

1) становленням «професійного» університету завдяки  збільшенню 

кількості професійних курсів в умовах глобалізації й посилення спеціалізації 

університетської освіти через зміну ситуації на глобальному ринку праці;  

2) інтенсивною інтернаціоналізацією європейських університетів через 

спільні угоди в межах ЄС, Сорбонську й Болонську декларацію;  

3) розширення університетської корпоративної автономії;  

4) розширення функцій університетської освіти й науки в контексті 

упровадження навчання впродовж життя; розвитку суспільства знань і 

регіонального економічного розвитку;  

5) посилення прикладної орієнтації досліджень, оцінювання діяльності 

науковців за формальними критеріями рівня професійних знань і технологічних 

інновацій.  

Дж Ріцен навів у своїй праці деталізовану порівняльну статистику тенденцій 

соціально-економічного розвитку європейських країн, релевантних для 

формування політики вищої освіти в Європі, а також детальний аналіз впливу 

рейтингів європейських університетів на результати їхньої діяльності, які 
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дозволили йому звернутися до університетської спільноти й політиків із закликом 

до рішучих змін в європейській університетській освіті через існування очевидної 

загрози руйнування європейського університету як інституту, що пов’язано з дією 

певних чинників, як-от:  

1) демографічними змінами, зокрема з низькою народжуваністю, через яку в 

суспільстві виникає дефіцит фахівців з університетською освітою на тлі зростання 

попиту на них;  

2) недофінансуванням університетської галузі з боку держави і недостатнім 

залученням до фінансування університетської освіти і науки приватного капіталу; 

3) застиглістю національних структур та їхньою певною закритістю для 

гнучкої й скоординованої  транснаціональної політики в галузі вищої освіти з 

метою забезпечення денаціоналізації Болонського процесу шляхом створення 

загальноєвропейської системи акредитації та контролю якості;  

4) недостатньою активністю  європейських університетів у науково 

обґрунтованих інноваціях як рушійної сили економічного розвитку ЄС та решти 

європейських країн;  

5) потребою в трансформації університетів із бюрократичних в інноваційні; 

підвищення авторитету університетської галузі в сучасному європейському 

суспільстві.  

На думку Дж. Ріцена, відсутність серйозних зрушень у вирішенні 

вищезгаданих проблем може призвести до значного відтоку найбільш здатних 

європейських студентів до інноваційних університетів США, Південної Кореї, 

Австралії та інших країн, що викличе деградацію європейських університетів. 

Дж Ріцен виходить із негативного досвіду Нідерландів, де за його розрахунками, 

кількість студентів, які навчаються за кордоном, позначила тенденцію зростання 

від 2, 9 млн. (2010) до 4, 5 млн (2020) [149, с. 199]. Дж. Ріцен проаналізував також 

досить скоромні результати діяльності європейських університетів, які відбиті в 

їхніх міжнародних рейтингах і, на його думку, засвідчують нездатність більшості 

європейських університетів до швидкої адаптації до нового глобалізованого світу 
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й недостатню спроможність забезпечити європейське суспільство глобальним 

лідерством. 

▪ Є. Неборського (Росія) «Трасформації стратегій розвитку університетів за 

кордоном в умовах глобальних ризиків», подана на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук» [31]. У своїй досить оригінальній роботі російський 

дослідник здійснив досить глибокий компаративістський аналіз тенденцій 

розвитку університетської освіти в Європі, США й Китаю в умовах 

інформаційного суспільства. Є. Неборський визначає глобалізацію як тригер, що 

підсилює такі процеси у сфері вищої освіти, як:  

1) зростання конкуренції, що часто провокується міжнародними 

рейтингами;  

2) комерціалізацію наукової та освітньої діяльності (феномен «академічного 

капіталізму»);  

3) зміна контурів ринку праці;  

4) розмивання національної ідентичності університетів на тлі 

денаціоналізації університетської освіти;  

4) зростання підзвітності перед ключовими стейкхолдерами [31, с. 15]. 

Російський учений цілком справедливо вказує на те, що процеси 

глобалізації призводять до певних трансформацій університету, а саме:  

1) упровадження механізмів управління, властивих транснаціональним 

корпораціям з вертикально інтегрованим управлінням;  

2) виробництва експортоорієнтованих науково-освітніх продуктів;  

3) формування екстериторіального професорсько-викладацького складу;  

4) використання міжнародної мови викладання, (як правило, англійської);  

5) активної включеності університетів в різні за форматом форми 

партнерства на глобальному рівні: партнерські мережеві спільноти на цифрових 

платформах, спільні дослідницькі проекти, спільні програми визнання навчальних 

курсів і т.ін. [31, с. 15-16].  

Так, серед тематизованих у праці Є Неборського «глобальних ризиків і їх 

впливу на стратегії розвитку університетів за кордоном» автор називає: стихійні 
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лиха, хакерські атаки, безробіття, старіння населення тощо, під якими науковець 

розуміє існуючі в історико-педагогічній теорії поняття «чинники змін» (політичні, 

соціально-економічні, культурні тощо) поняттям ризики, а саме суспільство, у 

якому під впливом перерахованих автором «ризиків» відбуваються дуже швидкі 

(головним чином, технологічні зміни), іменується суспільством ризиків. Автор 

дослідження наводить перелік глобальних ризиків, виходячи із їхнього рейтингу, 

складеного Всесвітнім економічним форумом у 2017 р., а саме: екстремальні 

погодні явища; масштабна вимушена міграція; стихійні лиха; терористичні атаки; 

шахрайство/крадіжка даних; кібератаки; незаконна торгівля; антропогенні 

екологічні катастрофи; міждержавні конфлікти; неефективність державного 

управління; поширення зброї масового знищення; криза водопостачання; провал у 

пом'якшенні наслідків кліматичних змін; продовольча криза; безробіття й неповна 

зайнятість [301 с. 17]. Проявом їхнього прямого впливу, як стверджує автор 

роботи, є спроба університетів вирішити актуальні суспільні проблеми шляхом 

реалізації дослідницьких проектів або освітніх програм, а опосередкований вплив 

цих глобальних ризиків призводять до зміни умов життя суспільства, що 

провокують розробку стратегій розвитку університетів.  

У параграфі «Проектування сучасного університету за кордоном: бачення та 

підходи» Є. Неборським охарактеризовано етапи розвитку сучасного зарубіжного 

університету в другій половині ХХ століття:  

І етап (1945 – 1970 рр.) – етап традиційного або олігархічного університету 

в Європі, який характеризувався замкнутістю, пріоритетом теоретичних 

досліджень, реалізацією принципів Гумбольдта, зокрема й у США, де на той час 

тільки стали виникати університети, орієнтовані на прикладні дослідження; 

ІІ етап – 1970 – 1980 рр. – етап демократизованого університету, 

університетської експансії й переходу від замкнутої системи й елітарної вищої 

освіти до її масовості в Європі, Китаї та США; розвиток соціальних наук;  

ІІІ етап – 1980 –1990 рр. – етап бюрократичного університету в умовах 

скорочення фінансування вищої освіти, що підсилює підзвітність університетів 

державі й стимулює їхню бюрократизацію; 
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IV етап – 1990 – 2010 рр. – етап професійного університету, що 

проявляється в поширенні компетентнісної моделі вищої освіти та збільшенні 

частки професійних курсів; інтернаціоналізації цієї галузі; переходу до системи 

приватно-державного фінансування;  

V етап – 2010-ті рр. – етап інноваційного університету, який перейшов не 

тільки до створення та просування інновацій, а й до орієнтації на глобальний 

ринок послуг [30, с. 18].  

У цілому, така періодизація, на нашу думку, є переконливою й відображає 

загальні закономірності розвитку університетської освіти, на які звертали увагу 

класики філософської теорії університету (К. Ясперс [126], Г. Гадамер [100], 

Х. Ортега-і-Гассет [36] та ін.).  

За твердженням Є. Неборського, застосування методу контент-аналізу 

концептуальних теорій університету як соціального інституту й функціонального 

підходу в проектуванні сучасного університету дозволили йому виділити такі 

найважливіші функції сучасного університету, а саме:  

1) відображення і розуміння зовнішнього світу;  

2) надання освіти студентам за допомогою впливу на його інтелектуальну 

природу і, таким чином, його виховання;  

3) проведення наукових досліджень; 4) збереження й передача новим 

поколінням культурних цінностей;  

5) посередництво, тобто перетворення університету (за визначенням 

Є. Неборського, мультіверситету) на місце об'єднання різноманіття і його 

функціонування як медіатора (посередника) між численними групами населення 

та їхніми інтересами;  

6) підприємницька діяльність і трансфер наукових технологій;  

7) здійснення мислення, рефлексії й діалогу між його учасниками без 

жорсткого визначення авторитетів;  

8) створення і впровадження соціальних та інших технологій, які сприяють 

зміні результативності суспільства, його трансформації й поліпшенню якості 

життя населення.  
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Як стверджує Є. Неборський, здійснення й комбінування університетом як 

соціальним інститутом перерахованих функцій призвело до появи нових форм 

його існування та їхньої практичної апробації, а саме таких форм або моделей: 

відкритого університету, мережевого університету, мультіверситету, освітнього 

хабу, відкритих освітніх ресурсів, мікроколеджів [31, с. 19 - 20]. Думки 

дослідника збігаються з міркуваннями сучасних дослідників (Б. Рідінгса [43], Ж.-

Ф. Ліотара [27], М. Квека [21], М. Зубрицької [18] та інших) про 

поліфункціональність університету в сучасному світі та доповнюють їх.  

У другому параграфі дисертації Є. Неборського «Зміни в стратегіях 

сучасного університету: зв'язок глобального і локального просторів» 

охарактеризовані зміни, які провокуються посиленням зв'язку між макро- і 

мікрорівнями. У цьому розділі Є. Неборський прийшов до висновку про те, що в 

2010-х рр. відбувається повільна трансформація стратегій розвитку університетів 

за кордоном, яка відбувається в посиленні зв'язку глобального й локального 

просторів, тобто відбувається формування двох рівнів вищої освіти: 

національного і наднаціонального, що є також констатацією загальновідомого 

факту. У стратегіях розвитку університетів учений виявив такі риси: підвищення 

рівня міжнародної включеності; посилення «підприємницької» моделі поведінки; 

розвиток онлайн навчання; територіальна експансія; орієнтація на глобальний 

ринок і партнерства з зарубіжними компаніями; посередництво між державами й 

культурами; посилення орієнтації в діяльності на показники якості; орієнтація на 

міжнародні рейтинги; посилення орієнтації на імідж і репутацію, у тому числі за 

межами своєї географії кокретних університетів. 

▪ Б. Рідінгса «Університет в руїнах» (1996) [43], в якій автор констатував 

закінчення історії Університету епохи модерну або Університету культури, 

розуміючи під ним саме німецьку модель університетської освіти, яку було 

втілено В. фон Гумбольдтом в Берлінському університеті і яка зберегла свою 

зразковість у період післявоєнної експансії вищої освіти на Заході [43, с. 15]. 

Б. Рідінгс також констатував факт перетворення Університету модерну на 

постісторичний Університет [43, с. 17], яке відбулося через втрату першим 



37 
 

традиційного для нього метанаративу про його місію, яка полягала в 

продукуванні ліберального інтелектуального суб'єкта, потреба в якому зникла в 

постіндустріальному глобалізованому суспільстві [43, с. 22]. Крім того, 

Університет під впливом процесу глобалізації перетворився з ідеологічного 

апарату національної держави на відносно незалежну від нього бюрократичну 

систему, яка не ставить своїм завданням підготовку громадян-суб'єктів, оскільки 

сама держава більше не потребує збереження свого національного престижу 

шляхом збереження, примноження й легітимації національної культури [43, с. 30]. 

У нинішніх умовах університетська спільнота, політики, підприємці й широка 

громадськість зайняті пошуками нової моделі університетської освіти, при цьому, 

за даними Б. Рідінгса, предметом численних дискусій дивним чином стають 

проекти нового університету, що нагадують університетські проекти XIX 

століття, розроблені у творах В. фон Гумбольдта, Ф. Шиллера, Ф. Шлайермахера, 

Й. Фіхте, І. Канта. Б. Рідінгс знаходить цьому пояснення в певній необізнаності 

учасників цих дискусій щодо історії становлення Університету епохи модерну, 

концептуальна ідея якого була сформульована в процесі осягнення суті знання і 

його соціальної функції для доіндустріального суспільства. Цей університет 

втілив у собі, як стверджує Б. Ріддінгс, діалектику перманентного знання та 

історичної традиції, згуртував німецьку етнічну націю навколо раціональної 

держави та філософської культури (майже на дві сотні років імперської експансії), 

носієм і зберігачем якої був німецький університет В. фон Гумбольдта [43, с. 103]. 

Б. Рідінгс назвав цей інститут Університетом Культури, заснованої на синтезі 

викладання й дослідження, процесу і продукту, історії й розуму, філології та 

критики, історичних досліджень та естетичного досвіду, інституту й індивіда, 

інститутом, який дав народу ідею національної держави, а національній державі – 

народ, здатний її втілити [40, с. 106]. 

У зв'язку з цим, за твердженням Б. Рідінгса, утрата ідеї національної 

ідентичності в умовах глобалізації призводить до руйнування національної 

культури й національного Університету. Руйнування цього університету, за 

словами автора книги, може бути припинено одним із трьох способів: 
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1) відродженням соціальної місії Університету й повернення до 

національної культурної ідентичності, яка втратила сьогодні свою цінність; 

2) винаходом нової культурної ідентичності;  

3) відмовою від ідеї про неминучий зв'язок між соціальною місією 

Університету та проектом утілення національної культурної ідентичності, тобто 

відмовою від осмислення соціальної єдності дослідження та викладання в 

термінах місії Університету. Як вважає Б. Ріддінгс, найбільш оптимальним є 

третій варіант, незручний як для консерваторів, прихильників першої опції, так і 

для лібералів, прихильників другої, оскільки він передбачає відмову від будь-яких 

претензій університетської спільноти на особливу місію інтелектуалів, їхнього 

служіння державі й критичне переосмислення суті та діяльності держави. Третя 

опція заснована на баченні технократичної моделі Університету, визнання його 

корпоративної ідентичності й наданню особливої вагомості показнику 

ефективності його діяльності [43, с. 198]. Одночасно Б. Рідінгс бачив вихід із 

кризи Університету не стільки в побудові більш ефективного інституту або 

реалізації більш ефективного й уніфікованого проекту, а й у відмові від 

підпорядкування Університету єдиній ідеологічній функції [43, с.199]. Сучасний 

Б. Рідінгсу Постісторичний Університет (університет першої половини 1990-х рр., 

в його розумінні, – С.Ч.) виконував три функції: дослідження, викладання й 

адміністрування. Остання, як справедливо стверджував Б. Рідінгс, стала основним 

місцем розміщення ресурсів і привела до розриву єдності дослідження та 

викладання, яке ревно відстоювали представники німецького ідеалізму й 

неогуманізму ХІХ ст., а самі вони (дослідження та викладання - С.Ч.) виявилися в 

підпорядкуванні в адміністрування. Зайвий акцент на дослідженні, за даними 

Б. Рідінгса, викликав незадоволеність у суспільстві, університетському 

співтоваристві і в рядах студентства, оскільки нібито завдавав шкоди викладанню 

й призводив до руйнування вищезгаданого метанаратіву про місію Університету, 

оскільки в умовах постіндустріального суспільства відбувається виробництво 

саме конкурентоспроможного професіонала, а не ліберального інтелектуала. 
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Викладання в Університеті Досконалості звелося до адміністрування 

студентів професорами, дослідження – до адміністрування професорів колегами, а 

адміністрування – до загального адміністрування. Відповідно до внутрішніх 

критеріїв досконалості цінність дослідження в Постісторичному Університеті 

ґрунтується на оцінках колег; цінність викладання – на оцінках інших професорів 

та відгуках студентів; цінність адміністрування – на рейтингу конкретного 

Університету в порівнянні з конкурентами [43, с. 144]. У зв'язку з цим Б. Рідінгс 

указав на дефіцит вільного простору для мислення в новій конфігурації 

університету, проте, цей дефіцит, на його думку, не повинен стати приводом для 

ностальгії за Університетом модерну. 

Вихід з університетської кризи Б. Рідінгс бачив у розумінні актуальної 

складності простору, у якому існує Постісторичний Університет, у його 

перевизначенні, переосмисленні «його історії, у темпоральність якої ми більше не 

включені» [43, с. 205]. Дослідник закликав до прагматичного підходу в побудові 

нової університетської моделі, яка не повинна більше вимагати 

трансцендентального обгрунтування своєї функції, до відмови від спроб 

сконструювати новий базовий принцип, який спростить цей новий простір, і до 

відмови від метанаративу культури [43, с. 265]. Цього метанаратіву нинішній 

Університет Досконалості (за термінологією Б. Рідінгса, Постісторичний 

Університету), більше не потребує, оскільки Університет став бюрократичним 

корпоративним закладом, здатним існувати в нескінченному розмаїтті своїх форм, 

«уніфікація яких відтепер є питанням не ідеології, а їхньої мінової вартості на 

глобальному ринку» [43, там само]. 

У зарубіжній історіографії, у контексті аналізу порушеної проблематики, 

заслуговують на увагу також праці таких американських й європейських 

дослідників, як-от: Ч. Твінґа «Американські й німецькі університети: 100 років 

історії» (США, 1929) [163] і Г. Барнсторфа «Розквіт німецьких університетів 

(США, 1939) [60]; Д. Шунбаума «Вільний Берлінський університет або наскільки 

університет може бути вільним?» (США, 1973) – розглянуто проблеми 

університетської автономії й академічної свободи) [156]; А.Д. Байерхена 
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«Науковці під владою Гітлера» (США, 1977) – розкрито наслідки ідеологізації 

вищої освіти в часи Третього Рейху [74]; Д. Фаллона «Героїчний ідеал у конфлікті 

з сучасним світом» (США, 1980) – висвітлено особливості розвитку німецької 

університетської освіти в умовах постіндустріального суспільства) [92]; Ч. Мак-

Клелланда «Держава, суспільство й університет у Німеччині» (США, 1980)  – 

здійснено огляд місця німецьких університетів в державі і суспільстві на певних 

етапах їхнього історичного розвитку) [138]; К. Фінчера «Вплив британських і 

німецьких університетів на розвиток американських університетів» (США, 1996  – 

доведено вплив британських і німецьких університетів на становлення 

американських) [96]; Г. Ѓеймера, Р. Ѓеймера «Вища освіта Німеччини – quo 

vadis?» (США, 1998 – висвітлено перспективи розвитку німецької вищої освіти 

[12]; В. де Віванко «Чому можуть навчитися обидві системи одна від одної?» 

(2001) – показано ковергенцію розвитку американських і німецьких університетів 

під впливом глобальних чинників) [168]; Дж. Дюсдаля, Дж. Пауелла, Д. Бейкера 

та ін. «Університет або науково-дослідний інститут? Подвійні стовпи німецького 

наукового виробництва» (США, 2020) – доведено єдність науки й викладання як 

фундаментальний принцип функціонування німецького класичного університету 

в історичній перспективі) [84]; О. Захарова, І. Муравйова, О. Асанова, 

В. Зубарєва, О. Голубєва, В. Станіса «Система вищої освіти країн Заходу» (Росія 

1991) – проаналізовано систему вищої освіти країн Заходу) [46]; М. Р. ді Сімоне 

«Вступ до історії європейських університетів» (Італія, 1996) – досліджено 

розвиток німецької університетської освіти як складової європейської) [157]; 

Й. Естлінґа «Вплив В. фон Гумбольдта на сучасні німецькі університети. 

Інтелектуальна історія» (Швеція, 2018) – проаналізовано традиції Гумбольдта в 

сучасній історії німецьких університетів) [142].  

Усебічному науковому вивченню проблеми сприяла потужна джерельна 

база, яку складають: законодавчі акти та нормативні документи досліджуваного 

періоду; фундаментальні праці й статті науковців, громадських діячів; матеріали 

періодичних видань; архівні документи. 
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Першу групу джерел складають офіційні нормативно-правові документи. 

Це: 

● положення: «Загального земельного права прусських держав» (1794) [58]; 

Імперської конституції «Святого Павла» (1849) [166]; декрету кайзера Вільгельма 

ІІ про надання технічним ЗВО права присудження вченого ступеня доктора 

технічних наук і звання дипломованого інженера (1899) [127]; декрету кайзера 

Вільгельма ІІ щодо утворення наукового товариства ім. кайзера Вільгельма І 

(1911) [128]; 

● положення Конституції Німецької імперії (Веймарської республіки) 

(1919) «про свободу науки та її викладання» (ст. 142) [169]; указ Прусського 

міністерства освіти і науки про реформування вищої освіти (1919) [140]; 

● положення законів Третього Рейху: «Про відновлення статусу державного 

службовця» (1933); «Про запобігання переповненості німецьких шкіл і ЗВО» 

(1933); «Про студентські об’єднання в наукових ЗВО» (1933); «Закон про 

відновлення статусу державного службовця» (1933)  «Імперський закон про 

створення об'єднань студентів у наукових вищих навчальних закладах» (1933); 

«Закон про запобігання переповненості німецьких шкіл і ВНЗ» (1933) р.; «Про 

новий державний устрій Імперії» (1934); «Про звільнення від службових 

обов'язків і оновлення викладацького складу у зв'язку з організаційним 

оновленням вищої школи» (1935) [111];  

● положення регіональних законів, зокрема «Гамбурзького закону про вищу 

школу» (1934) [111]; 

●постанови Імперського міністерства виховання, освіти і науки: 

«Імперський порядок щодо присудження наукового ступеня доктора наук» (1934); 

«Імперський порядок щодо організації навчального процесу» (1935); «Директиви 

Імперського міністерства виховання, освіти і науки про уніфікацію управління 

вищою школою» (1935) [111];  

● рішення регіональних державних органів Третього Рейху: указ 

міністерства внутрішніх справ землі Баден «Про співробітників єврейського 
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походження» (6 квітня 1933); циркуляру прусського уряду «Про попередні заходи 

щодо спрощення управління вищою школою» (28 жовтня 1933) [111];  

● матеріали органів державної влади ФРН: 

◦ рішення, ухвалені федеральним конституційним судом щодо діяльності 

закладів вищої освіти ФРН (1972; 1973; 2005) [78];  

 ◦ положення федерального рамкового закону про вищу освіту (1976) та 

положення федеральних законів про внесення змін до нього (1985; 1998; 1999; 

2002; 2004) [123]; 

● матеріали державних органів НДР:  

◦ директиви державного секретаріату з питань освітньої політики НДР: 

«Про скорочення термінів навчання у вищих школах і середніх технічних 

закладах освіти (1964) [73]; «Про реорганізацію вищої освіти та проведення ІІ 

реформи вищої освіти» (1955) [136]; «Про здійснення ІІІ реформи галузі вищої 

освіти» (1965) [72]; 

 ◦ директиви міністерства вищої і професійної освіти НДР: «Про організацію 

наукової роботи студентів університетів та ЗВО» (1968) [61]; «Про призначення 

на посади і статус викладачів НДР» (1968) [61];  

◦ постанови Державної Ради НДР: «Про продовження реформування галузі 

вищої освіти НДР і перспективи її розвитку до 1975 р.» (1969) [61]; «Про 

поєднання в навчальному процесі фахової й політичної освіти» (1973) [61];  

◦ положення конституції НДР від 26.03.68, зокрема статті 25 і 26 про право 

громадян на набуття освіти [165]; 

◦ закони НДР: «Про організацію наукової аспірантури в університетах і ЗВО 

НДР» (1951) [101]; «Про організацію єдиної соціалістичної системи освіти НДР» 

(1965) [61]; «Про регулювання процедури вступу до ЗВО НДР» (1971) [102]; 

● Договір про об’єднання ФРН і НДР (1990) [87]; 

●матеріали рішень, ухвалених Конференцію ректорів німецьких ЗВО: «Стан 

ЗВО восени 1991 р.) (1992) «Концепція розвитку ЗВО в Німеччині» (1992); 

«Якість навчання й викладання. Документи щодо реформи вищої освіти (1994); 

«Сервісний центр Болонья» (2004); «Перспективи фінансування досліджень у 
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сфері вищої освіти» (2004); «Рекомендації щодо забезпечення якості навчання й 

учіння в бакалавраті й магістратурі» (2005); доповідь президента конференції 

Вінтермантель «Про ініціативу щодо організації елітних ЗВО» (2007) [119];  

● постанови Конференції міністрів освіти і релігії федеральних земель: 

«Чорні зошити. Рекомендації. Постанови і доповіді президента» (1964); 

«Реорганізація навчального процесу в наукових ЗВО»  (1967); «10 тез щодо 

структури бакалаврату та магістратури в Німеччині» (2003); «Акредитація 

навчальних програм бакалаврату та магістратури» (2008) [132];  

● рекомендації Наукової ради: «Про розбудову наукових закладів» (1960 

р.); «Про діяльність наукових ЗВО» (1966 р.); «Реорганізація навчального процесу 

в наукових ЗВО» (1970 р.); «Рекомендації щодо структури й розбудова системи 

вищої освіти після 1970 р.» (1970); «Стимулювання конкуренції у німецькій 

системі вищої освіти (2010); «Покращення якості навчання й учіння» (2012 р.) 

[170];  

● статистичні дані: матеріали Федерального статистичного управління 

(2018) [160]. 

● європейські нормативні документи: постанови Ради ЄЕС: 86/365 «Про 

розробку програми співробітництва між ЗВО і підприємствами в галузі високих 

технологій» (1986) [38];  87/327 «Про забезпечення мобільності студентів у 

рамках програми «Еразмус»» (1987) [39]; 89/48 «Про спільне врегулювання 

питання щодо визнання дипломів про вищу освіту в країнах ЄЕС» (1988) [340]; 

89/663, 90/223, 92/240 «Про внесення змін до положень про заходи щодо 

забезпечення академічної мобільності студентів» (1989;1990;1992) [41]; 93/246 

«Про ухвалення Ліссабонської декларації» (2000) [42]. 

Названі документи визначали структуру університетської освіти Німеччини, 

мету, провідні завдання, функції та обов’язки університетів їхню структуру; 

регламентували всі сфери діяльності (освітню, наукову) тощо. 

Важливий і цінний пласт джерельної бази дослідження складають архівні 

матеріали Німеччини. У процесі написання дисертації нами опрацьовано фонди 

Федерального архівного фонду м. Берліна «Матеріали, державних органів, 
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масових партій та організацій НДР», як-от: Доповідь Академії суспільних наук 

для ЦК СЄПН «Про проблеми працевлаштування осіб із академічною освітою» 

(квітень 1981р.) [64]; Доповідь ЦК СЄПН «Про зміни політичного і соціально-

економічного курсу СЄПН» [65]; «Доповідь відділу планування Державного 

секретаріату вищої і середньої технічної освіти про кар’єру осіб з вищою освітою 

на підприємствах НДР у порівнянні з іншими країнами РЕВ» [66]; Рішення 

міністерства вищої і середньої технічної освіти «Про наукову роботу студентів в 

університетах і вищих технічних школах НДР (1968) [71]; «Постанова Державної 

ради НДР про Третю реформу вищої освіти [72]; 

На особливу увагу заслуговують матеріали німецьких періодичних видань 

«HOF (Hochschulforschung)» (2007 – 2016) [120], «Hochschulwesen» (2003 – 2016) 

[121], «Erziehungswissenschaft» (2003 − 2017) [90], та конференцій у межах 

Болонського процесу («Сорбоннської декларації» від 25.05.1998р.; «Болонської 

декларації» від 19 червня 1999 р., конференцій у Празі (2001 р.), Берліні (2003 р.), 

Бергені (2005 р.), Лондоні (2007 р.), Лейвені (2009 р.), Будапешті/Відні (2010 р.), 

Бухаресті (2012 р.) [76]. 

Важливим джерелом для характеристики особливостей розвитку 

університетської освіти Німеччини в період ХХ – початок ХХІ століття є 

монографії, дисертації та наукові статті вчених, що вміщують інформацію, 

адекватну поставленим завданням. Серед них:  

- монографії: Т. Зданюк, О. Кузнецової «Освітні реформи в 

університетах Німеччини другої половини ХХ століття» (2012) [17]; Т. Елльвайна 

«Німецький університет від Середньовіччя до сучасності» (1997) [88]; Д. Фаллона 

« Німецький університет. Героїчний ідеал у конфлікті з сьогоденням» (1980) [92]; 

В. Рюґґа «Історія університету в Європі» (2010) [150] та інших;  

- дисертації: А. Гаврилюк «Тенденції розвитку класичних університетів 

Німеччини др. половини ХХ – на початку ХХ ст.» (2016) [10]; В. Гаманюк 

«Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їхньої кваліфікації в 

Німеччині» (1995) [11]; Є. Неборського «Трансформації стратегій розвитку 

університетів за кордоном в умовах глобальних ризиків» [31] (2018); Л. Л. Кюлен 
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«Орієнтація реформ у системі вищої освіти ФРН на взірець системи вищої освіти 

США» (2005) [133]; 

- статті: О. Кузнецової «Тенденції розвитку університетської освіти в 

Німеччині у другій половині ХХ століття» (2013) [23]; М. Култаєвої, «Філософія 

освіти і виховання Третього Рейху: витоки, політико-ідеологічні контексти та 

концептуальні конструкти» (2018) [26]; У. Фраунгольца і М. Шрамма «Інновація 

через концентрацію? Пріоритети професійної підготовки і конкурентоздатність у 

вищій школі НДР і ФРН» (2005) [99] та багатьох інших.  
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Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз вітчизняної й зарубіжної історіографії дозволяє 

визначити проблему розвитку університетської освіти в Німеччині ХХ – початку 

ХХІ ст. як одну із актуальних і мало розроблених у сучасному науковому 

дискурсі.  

На основі вивчення значного масиву наукових джерел і з використанням 

хронологічного, регіонального та проблемного критеріїв їхнього аналізу, виділено 

й прооаналізовано основні групи історіографічних джерел. 

Доведено, що у вітчизняній дореволюційній історіографії проблема 

розвитку вищої в цілому й університетської освіти зокрема в Німеччині, завжди 

посідала важливе місце в наукових пошуках учених (К.Ушинський, Ф. Паульcен, 

М. Пирогов та інші).  

З’ясовано, що досліджуване явище залишилося актуальним і для наукової 

спільноти радянського періоду: у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. було видано статті 

П. Кагана, Є. Кагарова та інших, присвячені розвитку освітніх процесів у цілому й 

вищій освіті Німеччини зокрема. Суттєво зросла кількість робіт, що були 

присвячені обраному феномену, у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. Предметом уваги 

радянських дослідників стали: досвід реформування освітньої системи 

«дружньої» НДР (Н. Воробйов, І. Трилинський, О. Фрідманська); вищі навчальні 

заклади й науково-дослідні установи ФРН (Є. Юпатов, Т.Яркіна та інші); стан і 

тенденції розвитку університетської, професійної, педагогічної освіти у ФРН 

(А. Дьомін, С. Лавров, Ю. Коваленко, М.Кольчугіна, Л. Соловйова, Т. Фур’єва та 

інші). 

Окремий кластер в радянській історіографії (60-ті – 80-ті рр.) склали праці 

компаративістського характеру. Їхня ознака – заполітизований підхід до вивчення 

освітніх процесів у країнах, що належали до різних ідеологічних таборів. Вища 

школа у ФРН досліджувалася здебільшого фрагментарно як складова частина 

університетської освіти капіталістичних країн і лише з позицій радянської 

ідеології (С. Соколова, Є. Кузьміна, М. Родіонов та ін.). Основна ідея цих праць – 
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протиставлення цінностей, «висвітлення проявів реакційної політики урядів 

капіталістичних країн в освітній галузі з метою кращого розуміння переваг 

соціалістичного устрою СРСР»; «політико-ідеологічне виховання фахівців».  

У межах пострадянської історіографії вивчення досліджуваної 

проблематики здійснюється в таких напрямах: еволюція німецьких класичних 

університетів (М. Голубєва, І. П’янковська, А. Гаврилюк та інші); розвиток 

професійної освіти (Н. Абашкіна, Ю. Коваленко О. Яковенко), педагогічної освіти 

(Л. Берлінська, В. Журавська, Н. Мирончук та інші); досвід реформування 

системи вищої освіти Німеччини та тенденції її розвитку в межах другої половини 

ХХ – на початку ХХІ ст. (Т. Зданюк, О. Кузнецова, О. Носова, О. Маковоз, 

О. Огієнко та інші). 

Окрему групу складають сучасні компаративні дослідження вітчизняних 

учених, у яких схарактеризовано провідні напрями розвитку університетської 

освіти в сучасному світі; проаналізовано освітні реформи, що проводяться в 

розвинених країнах, у тому числі й у Німеччині; визначено досягнення й 

прорахунки, місце університетів в освітніх системах провідних країн світу 

(В. Вихрущ, Ю. Козловський, П. Кряжев, А. Сбруєва). 

Доведено, що в німецькомовній літературі тема університету, який 

сприймається як носій німецької ідентифікації та скарбниця національної 

духовної культури, завжди привертала увагу науковців і державних діячів. У 

першій половині ХХ ст. порушена проблема розглядалася вченими в таких 

аспектах: кількісні та якісні показники змін в суті, змісті і структурі німецьких 

університетів (М. Ленц, Л. Ельстер, Е. Шпранґер, А. Гарнак, Р. Еккарт, 

М. Дьоберль, Р. Дрєсен, Г. Ріттер фон Србік); внесок державних діячів у розвиток 

університетської освіти (В. Абб); роль держави у розвитку університетської 

освіти (К. Гріванк) тощо.  

Наукові праці зарубіжних дослідників другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. охоплюють таку проблематику: підходи до формування професорсько-

викладацького складу німецьких університетів (М. Вебер, А. Буш); питання 

університетської автономії й академічних свобод (Д. Шунбаум); наслідки 
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ідеологізації вищої освіти в часи Третього Рейху (А. Байерхен); особливості 

розвитку німецької університетської освіти в умовах постіндустріального 

суспільства (Д. Фаллон); роль німецьких університетів у державі й суспільстві на 

певних етапах їхнього історичного поступу (Ч. Мак-Клелланд). Особливу 

значущість для вивчення стану наукової розробки обраної проблеми мають 

фундаментальні дослідження Б. Кєма, Т. Елльвайна, авторських колективів під 

загальною редакцією К. Штробеля, В. Нойґебауера та інших, предметом вивчення 

яких є історія розвитку німецької університетської освіти в окремі історичні 

періоди в цілому й у межах обраного нами зокрема. 

У зарубіжній історіографії окремий кластер складають компаративні 

розвідки, автори яких досліджували: розвиток німецької університетської освіти 

як складника європейської (М. ді Сімоне (Італія)); трансформації американської 

та німецької моделей університетів в історичній ретроспективі, під впливом 

глобальних чинників (В. де Віванко, Ч. Твінґ та ін. (США)); системи вищої освіти 

країн Західної Європи (О. Захаров, І. Муравйова та інші (Росія)). 

Отже, попри велику кількість розглянутих нами праць із питань розвитку 

університетської освіти Німеччини в ХХ – на початку ХХІ ст. констатуємо: 

відсутність науково обґрунтованої періодизації розвитку університетської освіти в 

Німеччині в обраних широких хронологічних межах; ґрунтовного аналізу впливу 

на розвиток досліджуваного феномену причинно-наслідкових зв’язків між 

науковою й освітньою політикою, з одного боку, й ідеологічними, соціально-

політичними і економічними факторами, з іншого; віддзеркалення взаємозв’язків 

між педагогічною думкою та її реалізації в практиці закладів вищої в цілому й 

університетської освіти зокрема. 

Усебічному науковому вивченню проблеми сприяла потужна джерельна 

база, яку складають: законодавчі акти та нормативні документи Німеччини, 

прийняті в різні історичні періоди; фундаментальні праці науковців, провідних 

педагогів, громадських діячів; матеріали періодичних видань; архівні документи 

тощо. 

Основні положення розділу опубліковано у таких наукових працях: [53]. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 

(ХХ – ПОЧАТОК ХХІ століть) 

 

2.1 Методологічні підходи до вивчення проблеми розвитку університетської 

освіти Німеччини (ХХ – початок ХХІ століття) 

 

Наукова методологія як основа дослідницької діяльності визначає напрям 

наукового дослідження. Зауважимо, що поняття «методологія» науковці 

тлумачать по-різному, зокрема, як сукупність методів і прийомів дослідження; як 

теорію про методи наукового пізнання; як вчення про способи отримання й 

організації знань про предмети і явища навколишнього світу; систему принципів, 

способів організації теоретичної і практичної діяльності (В. Краєвський), на що 

вказують А. Прокопенко і Т. Рогова [42 с. 225]: проект пізнавальної діяльності, 

розроблений з урахуванням специфіки предмета пізнання й закономірностей 

мислення (Л. Ваховський) [6, c. 8]. Вищенаведені визначення не заперечують одне 

одного, а, навпаки, пересікаються і доповнюють одне одного й дають змогу 

всебічно окреслити зміст поняття «методологія». 

Необхідність визначення методології обраного нами історико-педагогічного 

дослідження пояснюється складністю феномену університетської освіти, 

подальший інтенсивний розвиток якої в умовах суспільства знань відбувається на 

тлі ускладнення її завдань і розширення її функцій в сучасному суспільстві, 

стрімкого зростанню обсягу знань, їхнім швидким старінням, різноманіттям 

філософських, загально- і конкретно-наукових підходів, що застосовуються до 

розв’язання багатьох теоретичних і практичних проблем розвитку 

університетської освіти. Урахування всіх цих чинників посилює вагомість 

розробки й використання наукової методології для здійснення історичних і 

компаративних досліджень у цій галузі. Вибір оптимальних методів, підходів і 

моделей дослідження полегшується й водночас ускладнюється, так як педагогічна 
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теорія стає методологічною галуззю знань, що використовуються суміжними 

гуманітарними науками в контексті інтегративних процесів між ними.  

Варто зазначити, що методологія дослідження історико-педагогічного 

процесу має свою специфіку, так як на початковому етапі становлення української 

історії педагогіки їй була притаманна методологічна невизначеність через її 

подвійне тяжіння до принципів і методів дослідження історичної науки і 

водночас, − до принципів і методів педагогіки, що спричинило прояви 

методологічно-педагогічного нігілізму або методологічно-педагогічного 

традиціоналізму в історичних дослідженнях, що змушує вітчизняних науковців 

приділяти постійну увагу розробці проблем методології задля посилення 

прогностичного потенціалу історико-педагогічної теорії [55, с. 125]. Однак 

методологія історії педагогіки наразі досить рідко стає предметом спеціальних 

досліджень, що знижує якість історико-педагогічних праць, які відрізняються 

ілюстративно-констатаційним, реєстраційним, фотографічним і описовим 

характером, суб’єктивністю аналізу та недостовірністю отриманих результатів, 

отже, сучасна вітчизняна історико-педагогічна теорія потребує методології, яка 

здатна упорядковувати умови, можливості й способи організації мислення [Там 

само].  

Вітчизняна історико-педагогічна наука визнає багаторівневий ієрархічний 

характер наукової методології, яка охоплює такі рівні: загальнонауковий, 

конкретно-науковий, дисциплінарний, а також міждисциплінарний. Кожен із них 

має власний предмет і є відносно самостійним, співвідноситься з іншими, проте 

найвищим визнається філософський, що дозволяє дослідникові орієнтуватися на 

певні філософські вчення й може бути представлений так званими метапатернами, 

тобто зразками, моделями історії, які забезпечують цілісне сприйняття 

історичного процесу. Ідеться про такі моделі історії: 1) циклічну модель, згідно з 

якою в історії розвитку людства існує кілька циклів або епох, кожен із яких 

завершується кризою й розпадом усієї суспільної системи; 2) лінійна модель 

історії, що дозволяє розглядати історичний розвиток як перехід від простого до 

складного, від нижчого до вищого, від старого до нового з чітко вираженим 
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поступальним рухом до прогресу. 3) спіралеподібна модель історії, яка виникла в 

межах діалектики і  фіксує розпад історичного процесу на окремі, відносно 

самостійні стадії, етапи, які формуються через діалектичне заперечення 

наступною стадією попередньої, між якими існує сутнісний зв’язок; 4) 

коваріантна модель історії, що тлумачить історію людства як незалежний, 

багатоваріантний і одночасно паралельний розвиток і передбачає єдність 

людської історії; 5) постмодерністська концепція історії, центральним поняттям 

якої є метапатерн різоми, що є образом світу, якому відсутня централізація, 

упорядкованість і симетрія [55, с. 131]. 

Загально-науковий рівень методології історії педагогіки становлять 

загально-наукові принципи, підходи й форми дослідження (методи кібернетики, 

ідеалізація, формалізація, алгоритмізація, моделювання, структурно-

функціональний, структурний, синергетичний, системний; культурологічний, 

аксіологічний, акмеологічний підходи тощо [55, с. 134], що мають певну 

специфіку застосування у дисциплінарній методології історії педагогіки, 

положення якої мають методологічне значення на конкретно науковому рівні, 

тобто на рівні історико-педагогічних досліджень, сутність якого полягає в 

дослідженні історико-педагогічних фактів  крізь призму сучасної педагогічної 

науки. 

Конкретно-науковий рівень методології історії педагогіки визначає напрям і 

проблематику історико-педагогічного дослідження, у якому переломлюються й 

поєднуються положення філософського, загальнонаукового й конкретно-

наукового рівнів методології, а основною формою існування дисциплінарного 

методо-логічного знання є методологічні підходи, тобто сукупність способів і 

прийомів здійснення науково-пізнавальної діяльності, які корелюють з 

метапатернами історії і враховують специфіку конкретної наукової дисципліни. Зі 

спіралеподібною моделлю історії корелює стадіально-формаційний підхід, який 

наразі не втратив свого значення, проте був модифікований через визнання трьох 

«хвиль» розвитку людства – аграрну, індустріальну й постіндустріальну замість 

«п’ятилисника» формацій. Якщо на циклічній і коваріантній моделі історії 
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ґрунтується цивілізаційний підхід до досліджень історико-педагогічного процесу, 

то із циклічною моделлю певною мірою корелює парадигмальний підхід, який 

базується на соціально-психологічному образі науки, а формаційний і 

цивілізаційний підходи співіснують у межах концепції компліментарності, яка 

може використовуватися і в історико-педагогічних дослідженнях [55, с. 135]. 

Оскільки становлення і розвиток університетської освіти є складним і 

багатовекторним процесом, що відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників, то їхні дослідження зумовлює застосування міждисциплінарної 

теоретико-методологічної бази. Першу групу теоретико-методологічних 

положень, на яких має ґрунтуватися дослідження історії розвитку університетів як 

комплексних соціальних об'єктів, утворюють базові положення теорії пізнання, 

діалектичного методу й системного підходу. Теорія пізнання розкриває сутність, 

співвідношення знання та реальності, визначає критерії верифікації знання, 

тлумачить пізнання як соціально-опосередковану діяльність. У процесі пізнання 

люди оволодівають системою знань, що є колективно виробленою, 

об’єктивованою й передається від покоління до покоління [55, с. 138]. Процес 

історико-педагогічного пізнання неможливий без використання діалектичного 

методу, що дозволяє розглядати предмет дослідження в його розвитку, у його 

взаємозв'язках і взаємодії з іншими предметами, що визначають тенденції його 

розвитку. Цей метод дозволяє також простежувати поступовий перехід кількісних 

змін у якісні, ураховувати внутрішню логіку розвитку певного історико-

педагогічного явища, яка визначається подоланням цим явищем власних 

внутрішніх суперечностей [6, с. 139]. Окрім того, застосування діалектичного 

методу дозволяє науковцю вбачати взаємозв’язок між загальним і частковим, у 

всіх їхніх взаємозв'язках, ураховувати взаємозв’язки, взаємопереходи і 

взаємообумовленості між якісно різними періодами розвитку університетської 

освіти, досліджувати їхній розвиток як причинно обумовленої й послідовної в часі 

зміни її специфічних етапів [там само]. 

Вивчення історії розвитку університетської освіти як складного об’єкта і 

системи, про що свідчить її цілісність, структурність, взаємозалежність системи й 
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зовнішнього середовища, ієрархічність, має також спиратися на застосування 

системного та синергетичного підходів. Перший ставить завдання пізнання 

характеру й механізму зв’язків і стосунків між складовими цієї системи, 

з’ясування не тільки причин явищ, але і вплив результатів на причини [22, с. 23] й 

дозволив розглядати університетську освіту Німеччини як цілісну систему із 

множиною пов’язаних між собою компонентів, що певним чином упорядковані, 

характеризуються ієрархічною побудовою, розгалуженими зв’язками та 

відносинами із зовнішнім середовищем. Синергетичний підхід, який ще не 

отримав однозначного тлумачення в педагогіці, базується на положенні про те, 

що освітні системи як відкриті системи характеризуються неврівноваженістю, 

нестабільністю, багатоваріантністю та невизначеністю шляхів їх розвитку, 

залежністю від множинності чинників і умов [22, с. 53]. Синергетичний підхід 

дозволив нам розглянути університетську освіту Німеччини в постійному 

розвитку відповідно до внутрішніх законів і загальних тенденцій розвитку самого 

суспільства.  

Культурологічний підхід, що виходить із культуроутворюючої функції 

університетської освіти, яка полягає у вихованні людини, а через неї у збереженні, 

відродженні й подальшому розвитку культури [13, с. 85], уможливив розгляд 

університетської освіти Німеччини в контексті загальнокультурного життя 

держави в різні історичні періоди, сприяв виявленню передумов, обґрунтуванні 

етапів і провідних тенденцій її розвитку.  

Аксіологічний підхід дає можливість вивчати різні явища й події з точки 

зору закладених у них можливостей щодо задоволення актуальних потреб людей, 

а з іншого, розв’язувати завдання подальшої гуманізації суспільства, визначити 

стратегії подальшого розвитку різноманітних педагогічних явищ і процесів з 

позиції введення певних гуманістичних ціннісних орієнтирів [50, с. 126]. 

Аксіологічний підхід склав підґрунтя для характеристики університетської освіти 

Німеччини як центру культури, освіти й науки, розкритті її ролі в контексті 

збереження й поширення загальнолюдських і культурних цінностей. 
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В основу вивчення проблеми розвитку університетської освіти Німеччини 

упродовж ХХ – на початку ХХІ століття нами було закладено й компаративний 

підхід, що сприяв виявленню загальних і специфічних характеристик розвитку 

університетської освіти на певних етапах її розвитку, зокрема у ФРН і НДР, а 

також в умовах глобальних викликів, що постали перед університетською освітою 

Німеччини й України в ХХІ ст.  

Історіографічний підхід передбачає доцільне використання методу 

історіографічного аналізу та синтезу, який створює можливість критичного 

розгляду наукового доробку вчених із порівнянням отриманих ними результатів 

та встановленням повноти вивчення теми, дозволяє критично оцінити результати 

досліджень радянських, пострадянських та зарубіжних учених, персоніфікувати 

їхній внесок у розробку певних проблем та збагачення джерельної бази 

досліджень із визначенням різниці методологічних підходів [39, с. 45 – 48]. 

Історіографічний підхід забезпечив критичний аналіз стану розробленості обраної 

проблеми в історико-педагогічній науці; узагальнення накопичених знань із теорії 

та практики розвитку університетської освіти ФРН. 

Окремий інтерес для дослідження розвитку педагогічної науки і зокрема 

теорії освіти є концепція Т. Куна, центральним поняттям якої є парадигма, що за 

його визначенням є сукупністю певних онтогенетичних та гносеологічних 

установок, поширених у науковому співтоваристві в певний період розвитку 

«нормальної науки», тобто період домінування тієї чи іншої парадигми й 

накопичення знань через вирішення певних наукових завдань за стандартними 

зразками й методиками. Вихід за межі цих стандартних методик і зразків, отже 

зміна парадигми,  спричиняє революцію в науці [28, с. 5]. У період «нормальної 

науки» відбувається її екстенсивний розвиток, на зміну якому приходять періоди 

наукових революцій, тобто інтенсивного й порівняно нетривалого розвитку 

науки. За теорією Т. Куна [25], час порівняно «спокійного» й поступального 

розвитку науки припадає саме на періоди «нормальної» науки, коли шляхом 

накопичення знань відбувається приведення фактів і теорії у відповідність до 

визнаної науковим співтовариством парадигми. Доти, доки парадигма спроможна 
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розв’язувати проблеми «нормальної» науки, не виникає необхідності в революції, 

а нова парадигма «виникає після періоду «систематизації аномальних фактів», що 

потребує висування принципово нового способу пояснення певних явищ і 

спричиняє появу нової парадигми» [6, с. 7 – 11]. 

Концепція розвитку науки та наукового знання Т. Куна стала основою так 

званого «парадигмального підходу» до вивчення історії розвитку науки, зокрема 

педагогіки, а використання цього методологічного підходу в історико-

педагогічних дослідженнях знайшло всебічне обґрунтування у працях цілої низки 

науковців (М. Богуславський [4], Л. Ваховський [6], Б. Гершунський [10], 

Г. Корнетов [26], О. Пометун [41], О. Сухомлинська [47] та ін.), котрі вбачають у 

парадигмальному підході можливість розгляду внутрішньої логіки розвитку 

педагогіки з точки зору виникнення різних парадигм як сукупності теоретичних 

положень, їхньої трансформації та взаємодії [6, с. 20 – 23]. Застосування 

парадигмального підходу до тлумачення історії педагогіки й історії розвитку 

університетів дає змогу обґрунтовувати періодизацію їхнього розвитку не через 

соціокультурні детермінанти, а саме через науково-педагогічні чинники. Аналіз 

характерних для певного періоду бінарних опозицій, взаємодії різних парадигм і 

механізмів зміни домінуючої парадигми в конкретних історичних умовах 

дозволяє всебічно дослідити генезис базових педагогічних теорій. 

Парадигмальний підхід дозволив розглянути внутрішню логіку розвитку 

університетської освіти з точки зору виникнення, трансформації, взаємодії різних 

парадигм (культурно-ціннісної; академічної; професійної; технократичної та 

гуманістичної) в окремі історичні періоди та їхнім аналізом із позиції зіставлення 

минулого й сучасного.  

Третю групу теоретико-методологічних засад дослідження історії розвитку 

університетів складають положення, що обґрунтовують підходи до аналізу цього 

процесу: 1) дотримання хронологічності викладення; 2) з’ясування причинно-

наслідкових зв’язків між тими чи іншими явищами; 3) єдність конкретного 

фактичного матеріалу й теоретичних узагальнень, неприпустимість описовості, 

емпіризму й голого схематизму [54, с. 145].  
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Теоретико-методологічні засади дослідження в галузі історії педагогічної 

науки передбачають дотримання в дослідженні таких принципів: 1) принципу 

об'єктивності; 2) принципу можливості відтворення результатів дослідження; 3) 

принципу поєднання цілісного та аспектного підходів до аналізу процесів 

розвитку педагогічної науки; 4) рух від опису до пояснення, а від нього – до 

прогнозування, 5) етичного принципу [54, с. 150]. Відповідно до предмету та 

завдань дослідження, нами було обрано такі принципи: принципи 

парадигмальної, суб'єктної та ціннісної співвіднесеності історико-педагогічного 

матеріалу, досягнення цілісності педагогічного знання, конструктивно-

позитивного аналізу історії педагогічного феномену, синхронного аналізу світової 

історії педагогіки, наступності, інтегральності, об'єктивності. 

Для досягнення поставленої мети історико-педагогічного дослідження 

вважаємо доцільним використання таких методів наукового пошуку: 

загальнонаукових – аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, порівняння, 

узагальнення, систематизація, конкретизація (дозволили обґрунтувати вихідні 

теоретичні положення, принципи і підходи до окресленої проблематики, 

визначити базові поняття дослідження); конкретно-наукових – історико-

ретроспективний, історико-структурний (уможливили систематизацію 

історіографії досліджуваної проблеми, розроблення структури дослідження, 

охарактеризувати розвиток університетської освіти ФРН); хронологічний 

(сприяли розробці періодизації розвитку університетської освіти ФРН у 

визначений період); історико-діахронний, проблемно-тематичний, 

праксиметричний (послугували основою для узагальнення досвіду, накопиченого 

університетською освітою ФРН в процесі її розвитку, визначенню та опису 

тенденції й перспективи її подальшого розвитку); історико-актуалізаційний (став 

основою для актуалізації цінного досвіду організації університетської освіти 

Німеччини в сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні). 

Виклад результатів історико-педагогічного дослідження, як наголошує 

О. Сухомлинська, має здійснюватись у формі наративу, що є не просто їхнім 

викладом або переказом, а більшою мірою аналізом, має ґрунтуватися на 
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методології історії, історичних методах дослідження, вивченні широкого кола 

історичних джерел і аналізу історико-педагогічних причинних, еволюційних, 

функціонально-генетичних або функціональних тверджень [47, с. 8 – 14.]. Як 

зазначає Л. Ваховський, історичний наратив не коректно оцінювати як «істинний» 

або «помилковий», оскільки його якість визначається критеріями об’єктивності, а 

тому його доцільно позначати як об’єктивний (якісний) чи суб’єктивний 

(тенденційний). Об’єктивність наративу, за визначенням Л. Ваховського, 

досягається через поєднання в історико-педагогічному дослідженні різних 

методологічних підходів, використання науково обґрунтованого комплексу 

методів аналізу джерельної бази, що збагачує та урізноманітнює наративний 

виклад його результатів, робить цей виклад більш аргументованим та об'єктивним 

[6, с. 7 – 11].  

Відомо, що впровадження нових методологічних засад дослідження в галузі 

сучасної вітчизняної історії педагогіки здійснюється шляхом відмови від 

радянської методології, проте застосування нових методологічних засад не 

позбавляє історико-педагогічне дослідження і його результати від ідеологічного й 

політичного впливу, а нові знання не стають автоматично достовірними й науково 

обґрунтованими, так як механічна зміна методологічних засад призводить часто 

до орієнтації дослідження на іншу ідеологію. Безсумнівно, історико-педагогічне 

пізнання, що претендує на об’єктивність, не повинно виходити із цінності як 

критерію відбору історичних фактів і призводити до ігнорування одних фактів на 

користь іншим у межах певної методології, що вважається істинною, а тому 

забезпечення науковості потребує нової методології досліджень. Перегляд 

картезіансько-ньютонівських поглядів на способи отримання й верифікації знань, 

що відбувся в останній чверті ХХ ст. в галузі гуманітарних наук, зокрема в галузі 

історії, тим не менш призвів до посилення антиоб'єктивізму в гуманітарних 

галузях, до руйнації науковості як керівного принципу, перегляду традиційного 

визначення науки як знання в його об'єктивно-ідеальному існуванні [55, с. 154].  

Отже, знання інтерпретуються не як система набутого пізнавального 

досвіду, а як суперечливий інтелектуальний процес, пойменування буття, 
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обумовлене рухомим культурним контекстом [6]. Цей відхід від вищезгаданої 

концепції було позначено як наративний поворот в історіографії, який був і 

залишається актуальним предметом дослідження і знаходить вагоме місце в 

наукових працях філософів, соціологів, психологів та ін.   

Сучасні словники містять тлумачення наративу (англ. і фр. narrative – 

розповідь, оповідання) як поняття філософії постмодерну, як специфічну форму 

дискурсу, що не є  якоюсь онтологічною сутністю, а лише гнучкою моделлю, яка 

пов'язує невідоме з відомим і використовується для пояснення (або для 

інтерпретації) низки явищ. Згідно з концепцією «наративної історії», історія не є 

констатацією факту, що відбувся в минулому, а результатом розповіді про нього, 

тобто оповіддю про минуле з концепцією голландського дослідника 

Ф. Анкерсміта [60]. Однак така інтерпретація наративу ставить питання про 

співвідношення між тлумаченням минулого та реальністю, що є для історії 

педагогіки абсолютно актуальною проблемою, так як історія педагогіки 

здебільшого досліджує не прямі свідчення, а з розповіді про минуле в писемних 

джерелах. А тому використання наративу в історико-педагогічному дослідженні 

допускає подвійне викривлення фактів, спричинене викривленням реальності 

самими історичними документами як джерела дослідження, а також хибністю 

тлумачення їхнього змісту дослідниками. 

Розв’язання цього протиріччя можливе шляхом визнання наративної 

природи історико-педагогічного знання, тобто визнання того, що історія 

педагогіки не може претендувати на відтворення об'єктивної реальності 

(минулого), оскільки сама історія педагогіки є результатом пізнавальної 

активності суб'єкта, творця  реальності, інтерпретатора свідчень про минуле [55, 

с. 156]. Отримане історико-педагогічне знання містить у собі суб’єктивну й 

об’єктивну оцінку минулого, що однак має запобігати викривленню минулого 

через використання науково обґрунтованої методології, проектуванням науково-

пізнавальної діяльності її суб’єктом. Оскільки наратив має об’єктивно-

суб’єктивну природу, його не можна інтерпретувати як істинний або хибний, на 

чому наполягає Ф. Анкерсміт, а також вітчизняні дослідники історії педагогіки 
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Є. Хриков, Л. Ваховський, О. Сухомлинська та ін., які вважають за доцільне 

оцінювати наратив у межах його об’єктивності як якісний та в межах 

суб’єктивності як тенденційний [55, с. 157]. Для запобігання стихійності, 

безсистемності, ірраціональності, сумбурності інтерпретації подій минулого 

сучасна вітчизняна методологія історії педагогіки пропонує використання двох 

способів дослідження: 1)  способу архівної реконструкції і 2) способу 

раціональної реконструкції [там само]. Якщо використання першого є доцільним 

у невеликих за обсягом дослідженнях і дозволяє  відтворити минуле в його 

первозданному вигляді, то другий передбачає аналіз історичних фактів шляхом 

застосування певної раціональної моделі дослідження задля отримання 

об’єктивних результатів.  

Об’єктивність історико-педагогічного наративу забезпечується також 

поліфонією наукового пошуку, тобто зіставленням різних точок зору на певну 

проблему, що ґрунтується на концепції «коваріантності», тобто незалежного, 

багатоваріантного й одночасного паралельного розвитку досліджуваного явища і 

створює ситуацію конкуренції наративів, присутність яких є ефективним 

способом запобігання цим методологічним недолікам [55, с. 157]. Тенденційність, 

упередженість і суб’єктивізм наративу породжуються під час його використання 

для обґрунтування актуальної системи цінностей, які сповідує певна група людей 

і які характеризуються історичністю, тобто сприймаються як цінності в певному 

історичному контексті. Хоча між історією педагогіки й цінностями існує зв’язок, 

але історико-педагогічний досвід має бути нейтральним [55, с. 159]. 

Об'єктивність наративу залежить від ступеня індивідуальної свободи 

науковця, який хоча й керується виключно інтересами встановлення істини, не 

завжди буває повністю неупередженим, так як використання наративу в межах 

історико-педагогічного дослідження автоматично є визнанням пріоритету 

авторської концепції над матеріалом його дослідження. Певна суб’єктивність 

автора повинна компенсуватися дотриманням ним принципу науковості у 

викладенні й тлумаченні фактів, що забезпечується науково обґрунтованою 

методологією [55, с. 160]. 
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На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури з проблем 

порівняльної педагогіки, зокрема праць провідних українських і зарубіжних 

педагогів-компаративістів (Б. Вульфсона [9], З. Малькової [27], О. Джуринського 

[14], А. Сбруєвої [45] й ін.), а також сучасних дисертаційних порівняльно-

педагогічних досліджень (Н. Абашкіної [1], Л. Ваховського [6], Л. Зязюна [21], 

О. Іонової [22] й ін.) були виявлені різноманітні методи науково-дослідної роботи 

в галузі порівняльної педагогіки. Ідеться про загальнонаукові методи 

(теоретичний аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, абстрагування й 

конкретизацію, проблематизацію, аналогію, моделювання, узагальнення, 

систематизацію й класифікацію), мета застосування яких полягає у визначенні 

ключової проблеми, формуванні наукового апарату та формулюванні провідної 

концепції дослідження, виявленні сутнісних характеристик, провідних тенденцій 

розвитку педагогічних явищ, узагальнити теоретичний і практичний досвід з 

проблеми дослідження тощо. 

Проте для адекватного і продуктивного застосування обраного нами досить 

складного феномену потребує уточнення само поняття університету, його ідеї, 

простеження генези її історичного розвитку. Численні глобалізаційні виклики, що 

постали перед сучасним європейським суспільством і зокрема перед системою 

європейської вищої освіти наприкінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. загострили 

увагу політиків і науковців на питанні оновлення європейського університету як 

інституції, а самі вони як спільнота науковців і студентів вимушені 

переосмислювати своє місце, свою роль і своє призначення в сучасному 

суспільстві на тлі різких глобальних змін у ньому. В академічному дискурсі 

навколо цього питання навіть виникло припущення щодо логічного завершення 

історії університету як закладу, яке озвучив в середині 1990-х рр. Б. Рідінґс (1996), 

яке ґрунтується на ідеї про те, що цей ЗВО уже вичерпав свій потенціал, адже 

місія й завдання університету були сформульовані понад двісті років тому. Тим не 

менш тривала історія університету свідчить про надзвичайну здатність 

університету до оновлення й адаптації до нових соціальних умов, однак виникає 

питання щодо межі або параметрів адаптації університету до змін у суспільстві, 
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його здатності до постійного реагування на цивілізаційні виклики на потреби 

економіки, політики культури.  

Українські філософи І. Предборська і Д. Шевчук підтверджують цю 

здатність університету і вказують на його постійне балансування між 

збереженням академічних традицій та економічними, політичними та 

культурними чинниками, які впливають на цей розвиток, між національною 

державою, яка нині все більше втрачає свій суверенітет, та глобальним ринком, 

між задоволенням потреб суспільства у фундаментальних знаннях та 

«присмерком метанаративів» [3, с. 25]. У сучасних умовах розвиток 

університетської освіти відбувається, на їхню думку, у дусі «чотирьох К: 

комерціалізації, комодифікації, корпоративізації та конкуренції» університетів [3], 

що є наслідком глобального поширення споживацької ідеології, яка за 

твердженням Б. Рідінґса, є значною загрозою для сучасних університетів.  

На цю обставину вказує також у своїй монографії нідерландський соціолог 

М. Рітцен «Шанс для європейських університетів, або Як уникнути кризи, що 

насувається» (2010) [110]. Автор обґрунтовує необхідність реформування 

європейських університетів з метою їхнього перетворення на «інноваційні ЗВО», 

що дозволить їм уникнути деградації й програшу в конкуренції з американськими 

університетами на глобальному ринку освітніх послуг. Спроба визначення нової 

актуальної ідентичності університету зумовлює пошук політиками та науковцями 

нових університетських моделей («адаптивного», «підприємницького», 

«дослідницького» університету або «multiversity»), від яких науковці й політики 

очікують сталого розвитку університетської освіти в умовах швидких суспільних 

трансформацій і глобального поширення ІК-технологій, які однак посилюють 

небезпеку вихолощення змісту вищої освіти і перетворення ЗВО на професійно-

технічні школи.  

Проте цих наслідків, як уважає американська філософ М. Нуссбаум (2014), 

можна запобігти  через здійснення діагностики і прогностики розвитку вищої 

освіти як соціальної інституції. На її думку, безтурботне прагнення до 

комерціалізації, маркетизації позбавляє молодих фахівців мотивації до набуття 
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умінь і навичок, які потрібні для збереження життєздатної демократії. Загроза 

демократії, на її думку виникає через  перетворення університетів на фабрики, які 

продукують не особистостей, а корисних для міжнародних корпорацій машин, 

сліпих виконавців їх волі [96]. З цією позицією солідарні також відомі німецькі 

науковці А. Демірович (2015) [72] і П. Пастернак (2014) [105] і німецький філософ 

і соціолог Ю.Міттельштрасс (1994) [94].Тим не менше, сучасний класичний 

університет, на думку українського філософа М. Зубрицької (2002) [20], 

знаходиться в процесі оновлення, який відбувається на тлі політичних, 

соціальних, економічних і світоглядних конфліктів в сучасному суспільстві знань, 

й ускладняється через невизначеність соціальної ролі й місця університету в 

модерному суспільстві через невизначеність природи самого суспільства в епоху 

глобалізації (Б. Рідінґс (1996) [108]. Одним із кроків на шляху до розуміння 

сутності та наслідків цих процесів дослідниця вважає звернення до історичного 

досвіду університету та його соціокультурних моделей, а підґрунтям для розробки 

і впровадження конкретних заходів такої модернізації може бути лише 

деталізований аналіз еволюції університетської ідеї як такої. Дискурс навколо ідеї 

університету пройшов, як зазначила М. Зубрицька, різні стадії впродовж 

історичного розвитку університету як інституції від романтизму до праґматизму. 

Ціла плеяда німецьких філософів навколо засновника Берлінського університету 

В. фон Гумбольдта, зокрема Й. Ґ. Фіхте, перший ректор цього університету, 

Ф. Шлайермахер, Г. Штеффенс та Ф. Шеллінґ спромоглася всебічно дослідити 

місце та роль дослідження й навчання в університеті і сформулювати засади 

діяльності німецького (на початку прусського) класичного університету, які 

німецька дослідниця С. Палечек (2001) резюмувала, виходячи із філософських 

праць В.фон Гумбольдта, насамперед із його трактату «Про внутрішню та 

зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні» та праці його 

однодумців-філософів:  

1) єдність дослідження й навчання;  

2) свобода дослідження й навчання без визначення їхньої кінцевої мети;  

3) функціонування університету, насамперед, як дослідницького закладу;  
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4) формування моральної людської особистості в процесі заняття наукою;  

5) необхідність існування в університеті повного  набору наукових 

дисциплін;  

6) інтегруюча функція філософії і філософського факультету стосовно всіх 

інших факультетів [104].  

Ці засади новочасного німецького університету слугували формуванню 

моделі німецької класичної університетської освіти і сприяли її світовому 

поширенню в ХІХ і ХХ  ст. разом із французькою (Наполеонівською), 

зорієнтованою виключно на підготовку професіоналів і технічних кадрів, здатних 

задовольнити потреби держави й суспільства, та англосаксонської, в основу якої 

покладено принцип елітарності й ліберальний еклектизм. Засновник 

англосаксонської університетської моделі Дж. Ньюмен (1852/1858) визначив 

первинною функцією університету Studium generale, «школи універсальної 

освіти», отримання й поширення різноманітних знань, визначив цей заклад як 

місце комунікації і циркуляції думки в масштабах цілої країни; центр 

досконалості як результат взаємодії різноманітних наукових шкіл; місце 

відкритих дискусій, здійснення наукового пошуку, постійної верифікації та 

вдосконалення відкриттів; оселю мудрості, світоч світу, посланник віри, alma 

mater молодої ґенерації [38].  

Отже, ці три світові моделі університету й університетської освіти мали 

різні пріоритети: німецька – пошук істини в безкінечному процесі дослідження; 

французька – професійну утилітарну освіту; англійська – формування 

інтелектуальної еліти, проте так чи інакше вони виконували свої три основні 

функції: 1) дослідження; 2) викладання і 3) виховання. Однак класичний 

університет, що виник понад 200 років тому і відтворював одну із трьох вище 

згаданих провідних моделей, був спільнотою, яка передусім сповідувала духовні 

цінності і здійснювала наукове пізнання, опинилася в кризі уже наприкінці ХІХ 

ст. в умовах процесу стрімкої індустріалізації, експансії університетської освіти, 

вимог до спеціалізації цієї галузі та її прикладної орієнтації, розриву між 



81 
 

викладанням і дослідженням, що спричинило необхідність уточнення 

університетської ідеї. 

Як зазначила М. Зубрицька, ідеї класичного університету пізніше, тобто в 

індустріальну епоху, розвинули такі науковці як К. Ясперс (1961) [89] і 

Ю. Габермас (1988) [85], і сформулювали такі визначальні принципи 

університетського життя:  

а) органічна єдність процесу викладання та дослідження;  

б) незалежність від різних форм зовнішнього тиску, відкидання будь-яких 

авторитетів у своєму середовищі й зосередженість наукової діяльності виключно 

на безкінечному пошуку істини або, інакше кажучи, принцип автономності 

управління;  

в) свобода викладання та дослідження, наукова етика, багатство 

філософської культури, проникливість і ясність думки, громадянські чесноти, 

толерування інакомислення, культурної відмінності та різних віросповідань [20]. 

Значний внесок у розвиток ідеї університету зробив іспанський філософ 

Х. Ортега-і-Ѓассет, який у своїй праці «Місія університету» визначив три складові 

університетської освіти: 

1) передання культури;  

2) навчання професії;  

3) наукові дослідження і плекання нових науковців і розкрив своє бачення 

університету. По-перше, як уособлення, насамперед, вищої освіти, яку має 

одержати пересічна людина, по-друге, як місце, де відбувається формування 

культурної людини; по-третє, місце навчання найважливіших культурних 

дисциплін, до яких учений відносить фізику, біологію, історію, соціологію і 

філософію [40]. Саме навчання Х. Ортега-і-Гассет визнав первинною й основною 

функцією університету, метою якого є перетворення пересічної людини на 

доброго фахівця, однак наукове дослідження філософ не визнав первинним 

обов’язком університету й не вбачав обов’язковості формування пересічної 

людини як науковця.  
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Польський філософ М. Квєк у своїй праці «Національна держава, 

глобалізація та Університет як модерний заклад» посилається на Б. Рідінґса у його 

роздумах про «постісторичний університет» [23, с. 273]. М. Квєк стверджує, що в 

епоху глобалізації національна ідентичність, її виробництво, культивація та 

поширення вже не зможуть бути пріоритетними завданнями модерного 

університету, а університет не здатен залишатися культурним закладом, міцно 

укоріненим у національну державу, так як у постмодерній Європі відбувається 

денаціоналізація самої національної держави, яка відкидає будь-які зобов’язання 

щодо університету, адже,  на думку М. Квєка, в сучасній об’єднаній Європі 

фактично відсутня навіть потреба в плеканні як національної культури, так і 

національних університетів, які знаходяться в процесі уніфікації викладання та 

наукових досліджень. Як зауважив дослідник, будь-яке посилання на національні 

традиції, раціональність чи культуру викликає незначний інтерес у суспільстві і 

вже не мають такого політичного (та економічного) резонансу в ньому, адже в 

умовах нової глобалізації економіка дедалі стає все більш незалежною від 

політики [23 с. 274)]. На думку польського філософа, колись фундаментальні для 

університету ідеї культури (В. Гумбольдта)  та раціональності (І. Канта) втратили 

свою актуальність, а ідея національної культури все менше сприймається 

підґрунтям функціонування сучасної держави на тлі втрати державою 

національних ознак у класичному сенсі і зменшення політичної та економічної 

ролі держави, що відбувається поряд із послабленням ролі її модерного 

ідеологічного носія – Університету [23, с. 275].  

Сьогодні, після численних більш-менш удалих спроб реформування й 

модернізації, класичний (науковий) університет опинився в умовах 

глобалізаційного розвитку людської цивілізації, еліта якої мислить економічними 

категоріями (конкуренції, прибутковості, масового споживання) і сповідує 

ринкові цінності, які успішно долають політичні розбіжності й національні 

кордони внаслідок розвитку й глобального розповсюдження нових ІК-технологій. 

Сучасний світ ставить під сумнів ідею класичного університету і його завдання як 

охоронця скарбниці знань, що отримуються в процесі постійного пошуку істини й 
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пізнання світу та самої людини без визначення їхньої кінцевої мети, передачі цих 

знань, а також як місця, де формується особа науковця як представника 

інтелектуальної еліти. Очевидна несумісність ідеї класичного університету з 

можливістю перетворення цього ЗВО на комерційну структуру, яка гнучко 

орієнтується на потреби ринку постачання освітніх та дослідницьких послуг, 

змінює пріоритетність предметів і спеціальностей, вилучає ті, що не 

користуються попитом на ринку, руйнує єдність науки й цілісне сприйняття 

дійсності.  

Таким чином, ідея університету пройшла довгий еволюційних шлях, і 

питання про подальші перспективи цього навчального закладу, зокрема 

німецького університету, яке поставили американські дослідники Х. Геймер і 

Р. Геймер у своїй роботі «Система вищої освіти Німеччини – камо грядеши?» 

залишається не визначеним і досить складним для простої відповіді [11]. 

Безумовно, університет має розширювати свої функції, беручи участь у вирішенні 

глобальних проблем розвитку людської цивілізації та її сталого розвитку, що є 

повністю сумісним із класичною університетською ідеєю, проте лише 

доповненням до цілої низки інших його основних функцій, зокрема передачі 

культурної спадщини нації від покоління до покоління і таким чином її 

збереження, що ускладнюється через вилучення з переліку університетських 

спеціальностей т. зв. «орхідейних предметів» (давньогрецької мови, 

середньовічної нумізматики, геральдики тощо), розриває зв’язки між минулим і 

майбутнім і  спричиняє кризу ідентичності університету. 

При розв’язанні проблеми розвитку університетської освіти Німеччини 

(ХХ – початок ХХІ ст.) варто виходити із визнання наративної природи історико-

педагогічного знання, що передбачає розуміння відсутності в історико- 

педагогічної науки претензій на відтворення абсолютно об’єктивної картини 

дійсності, проте завдяки використанню науково обґрунтованої методології такого 

роду дослідження у змозі підвищити ступінь об’єктивності при розгляді 

досліджуваного феномену і запобігти викривленню минулого й робити виважені 

прогнози щодо його майбутнього. 
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2.2 Термінологічне поле дослідження 

 

Визначення сутності ключового поняття «університетська освіта 

Німеччини» вимагає аналізу змісту низки дефініцій і передусім дефініції «освіта». 

Зазначимо, що у своєму вихідному значенні, що надано в Словнику української 

мови [28], це поняття означає: «1. Сукупність знань, здобутих у процесі навчання. 

Рівень, ступінь знань, здобутих у процесі навчання//освіченість; 2. Піднесення 

рівня знань; навчання // Процес засвоєння знань, 3. Загальний рівень знань (у 

суспільстві, державі і т. ін.); // Система навчально-виховних заходів; // Система 

закладів і установ, через які здійснюються ці заходи. 4. рідко. Письменність, 

грамотність» (див. Словник української мови [46 с. 755]). 

Наголосимо, що розглядаючи термін «освіта», автори наукових джерел 

сутність його тлумачать як: 

• «процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, 

практичних умінь і навичок і пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її 

розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної 

культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну 

своєрідність цієї особистості» (див. Енциклопедія освіти (2008) [15]).  

Освіта, як наголошується в статті цитованого довідкового видання, має 

«цілісну, поліфункціональну та полісмислову структуру та виконує такі функції:  

-людинотворчу – забезпечення певного рівня знань, грамотності; стану 

емоційно-вольової сфери, поведінкових орієнтацій, готовності до виконання 

різних соціальних ролей, видів діяльності тощо;  

-технологічну – забезпечення «бази життя»; формування навичок і вмінь 

трудової, громадської, господарської, професійної діяльності; розвиток 

комунікативності в різних видах діяльності тощо;  

-гуманістичну – виховання людей в дусі миру, високої моральності, 

культури, розуміння пріоритетів загальнолюдських цінностей (життя, праці, самої 

людини, природи тощо)» [15].  
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Поняття «освіта» розглядають і як процес зовнішнього впливу на засвоєння 

індивідом узагальненого, об’єктивного, соціального досвіду, норм, цінностей 

тощо, спеціальну сферу соціального життя, унікальну систему, своєрідний 

соціокультурний феномен, який сприяє нагромадженню знань, умінь і навичок, 

інтелектуальному розвитку людини сутнісну характеристику етносу, суспільства, 

людської цивілізації, способів їх самозбереження й розвитку.  

Освіта є: 

1) процес, цілісна єдність навчання, виховання, розвитку, саморозвитку 

особистості; збереження культурних норм з орієнтацією на майбутній стан 

культури; створення умов для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу 

індивіда та його становлення як інтегрованого члена суспільства, виконуючи 

функцію наступності поколінь;  

2) соціокультурний інститут, який сприяє економічному, соціальному, 

культурному функціонуванню і вдосконаленню суспільства з допомогою 

спеціально організованої цілеспрямованої соціалізації та інкультурації окремих 

індивідів, виражений у системі, що включає освітні установи, органи управління 

ними, освітні стандарти, які забезпечують їх функціонування і розвиток;  

3) найбільш загальне педагогічне поняття, яке означає одночасно, і 

соціальне явище, і педагогічний процес [15].  

У «Національному освітньому глосарії: вища освіта» (2011) «Освіта 

(Education) за концепцією Міжнародної стандартної класифікації освіти – будь-

яка цілеспрямована й організована діяльність для задоволення навчальних потреб 

(потреб у навченості), яку в деяких країнах називають окультуренням або 

підготовкою; організована й послідовна комунікація (взаємодія між певною 

кількістю осіб, що пов’язана з передаванням інформації) заради навченості» [37, 

с. 44] 

«Термінологічний словник із основ підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти» поняття «освіта» 

розглядають як: 
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1) процес і результат засвоєння особистістю певної системи наук, знань, 

практичних умінь і навичок і пов’язаного з ними того чи ін. рівня розвитку її 

розумово-пізнавальної та творчої діяльності, а також морально-естетичної 

культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивід, 

своєрідність цієї особистості [49]. Освіта є однією з найширших педагогічних 

категорій, яка має цілісну, поліфункціональну та полісмислову структуру. Освіта 

виконує три важливі функції: 

людинотворчу – забезпечення певного рівня знань, грамотності; стану 

емоційно-вольової сфери, поведінкових орієнтацій, готовності до виконання 

різних соціальних ролей, видів діяльності тощо;  

технологічну – забезпечення «бази життя»; формування навичок і вмінь 

трудової, громадської, господарської, професійної діяльності; розвиток 

комунікативності в різних видах діяльності тощо;  

гуманістичну – виховання людей в дусі миру, високої моральності, 

культури, розуміння пріоритетів загальнолюдських цінностей (життя, праці, самої 

людини, природи тощо) (Енциклопедія освіти [15]);  

2) (Education) – за концепцією Міжнародної стандартної класифікації освіти 

будь-яка цілеспрямована й організована діяльність для задоволення навчальних 

потреб (потреб у навченості), яку в деяких країнах називають окультуренням або 

підготовкою. Інакше кажучи, освіта – організована й послідовна комунікація 

заради навченості. При цьому комунікація розглядається як взаємодія між певною 

кількістю осіб, що пов’язана з передаванням інформації («Національний освітній 

глосарій: вища освіта» [37]);  

3) процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навиків під 

час організованого навчання (див. Н.А. Фоменко «Педагогіка вищої школи: 

методологія, стандартизація туристської освіти» [53]);  

4) процес педагогічно організованої соціалізації, здійснюваної в інтересах 

особистості й суспільства (див. «Російська педагогічна енциклопедія» [43, с. 111-

114].  
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У контексті аналізу суті поняття «освіта» важливого значення набувають і 

нормативно-правові документи. Так, у «Національній доктрині розвитку освіти» 

(2002) під суттю поняття «освіта» розуміють «основу розвитку особистості, 

суспільства, нації та держави, запоруку майбутнього України». Саме освіта, як 

зазначено в документі, є: «визначальним чинником політичної, соціально-

економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства; відтворює й 

нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства; 

стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних 

інтересів, зміцнення авторитету й конкурентоспроможності держави на 

міжнародній арені» [37, с. 333]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища, доцільно визначити також 

поняття, котрі застосовуються в німецькій мові для визначення сутності терміну 

«освіта». Так, у німецькомовних джерелах довідникового характеру термін 

«освіта» («Bildung» нім.) характеризують як «мовно, культурно та історично 

визначений» і «дуже складний», на що вказав німецький теоретик освіти 

Р. Фірхауз, стверджуючи, що  поняття «освіта» (нім. «Bildung»)  у своїй повноті 

значення не має еквівалентів в інших мовах, відрізняється від значень слів 

«виховання» (нім. «Erziehung») і «навчання» («Ausbildung»)» і вже на початку 

ХІХ ст. перетворилося в найпопулярніше й основне поняття в німецькомовному 

просторі й «набуло ідеологічного заряду та унікальну філософсько-естетичну й 

педагогічну гіперболізацію зі значними наслідками аж до сьогодні, які варто 

сприймати тільки на тлі суспільно-політичного розвитку Німеччини (див. 

Р. Фіргауз «Освіта» (1972) [120 с. 508 –530]).   

Як зазначає педагог і філософ освіти В. Бьом у своїй праці «Теорія освіти» 

(1988), «точне визначення поняття «освіти», а ще краще однорідне, виявляється 

надзвичайно важким» і «залежно від орієнтації та інтересів, погляди на те, що 

слід розуміти під «освітою», значно різняться» [69, с. 25].  

Двомовний словник PONS подає такий переклад «Bildung»: освіта, просвіта, 

формування [76]. За визначенням інтернет-словника, запропонованого «Мережею 

експертів з питань освіти»  «формула освіти включає знання – у значенні «мати 
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знання про щось», інтелектуальність, пов’язану зі спеціальними художніми та 

науковими знаннями (від лат. intellegere = розуміти); витонченість – як 

культивований освітою й соціально бажаний в соціальному контексті спосіб 

життя, а також індивідуальні прихильності особистості, сформовані в певних 

часових, просторових і соціальних умовах [106]. Це створює суміш, яку можна 

описати як особисте виховання особистості. Конструкція, яка є одним із основних 

прав і може бути оцінена та розглянута (і взагалі) стосовно безпосереднього 

оточення» [106]. 

Університетська освіта в сучасній Україні представлена академічними 

/класичними університетами, які зазвичай вважають традиційними; низкою 

/некласичних (нетрадиційних): технічних, медичних, педагогічних тощо, які 

постали в останнє десятиліття, що за останні роки отримали статус національних. 

Така поліфонія в розумінні статусу українського університету, як слушно 

наголошує Т. Жижко, «засвідчує наявність кризи власне самої ідеї Університету» 

[16, с. 26]. Вона пов’язана, з одного боку, зі вступом України на шлях ринкової 

економіки, а з другого – з процесами глобалізаційної інтеграції та формування 

європейського освітнього простору.  

За визначенням сучасного німецького філософа Г. Кьосслера під поняттям 

«освіта» розуміють процес «набуття системи морально бажаних поглядів шляхом 

передачі та привласнення знань таким чином, що люди в рамках відліку свого 

історико-соціального світу визначають своє місце розташування в судженнях, 

судженнях та позиціях, набувають особистісного профілю та набувають 

орієнтацію на життя та дію. Натомість можна також сказати, що освіта викликає 

ідентичність» [91, с. 56]. 

Інший науковець, представник критичної теорії освіти Т. Прювер, 

аналізуючи сучасний розвиток теорії освіти, зауважує, що «важливими 

характеристиками освіти є скептицизм та критика». На його переконання 

«диференціація та диверсифікація закладають основу для незалежного судження 

та суверенного судження, загострюють та релятивізують індивідуальний 

світогляд». Освіта, як наголошує автор, також спрямована «на відкрите й 
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можливе, що виходить з поля зору логікою матеріальних обмежень. Існує також 

радикальний демократичний елемент у визнанні різних і рівних життєвих форм, 

які закріплені в концепції освіти» [107, с. 11].  

На думку представника німецької реформаторської педагогіки Г. фон 

Гентіха, «слово освіта є моментом незалежності, тобто становлення особистості» 

[88, с. 4]. 

Отже, аналіз вище названих праць свідчать про існування різних тлумачень 

суті поняття «освіта», діапазон яких досить широкий: як процес і результат 

засвоєння особистістю певної системи наукових знань; соціокультурний інститут, 

який сприяє економічному, соціальному, культурному функціонуванню й 

удосконаленню суспільства.  

У контекст аналізу базової дефініції важливого значення набуває вивчення 

суті поняття «університет» і важливих для його розуміння «ідея університету» 

моделей розвитку тощо. Університет, за визначенням О. Акімової, є 

«середовищем формування людини, здатної до «практично-духовного 

відтворення будь-якої сфери об'єктивної дійсності, до створення з речовин 

природи таких об'єктів, котрі їй самій по собі не властиві – усіх об'єктів 

цивілізації» [2, с. 5]. Як зазначила дослідниця, університет у рамках холістичного 

підходу, що є характерним для наукових доробок останніх десятиліть, «є 

інституціональною формою соціалізації, у межах якої, крім прилучення до знання, 

формуються концепти мислення («Я-Інший», «Я-Інший-Світ» і подібні), що 

дозволяють конструювати світоглядні принципи, орієнтовані на 

загальнолюдський сенс і образи буття» [2, с. 12]. 

Н. Торкут, досліджуючи ідею університету в контексті пошуків української 

ідентичності, зазначає, що місією університету є «реагувати на виклики 

сучасності, активно втручатися в життя суспільства, пропонуючи йому академічне 

розв'язання найактуальніших проблем» [51, с. 12]. 

Зазначимо, що до визначення суті поняття «університетська освіта» 

звертаються дослідники з різних галузей наукового знання: Т. Жижко [16] (з 

філософії), Д. Литошенко [32] (з історії), В. Кремінь [29], В. Луговий [34], 
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Н. Терентьєва (з педагогіки) [48], Л. Зеленська [18], Н. Торкут [51] (з історії 

педагогіки). Розглянемо суть базового поняття, аналізуючи праці з окреслених 

галузей наукового знання, окремо. Так, В. фон Гумбольдт – автор концепції 

нового університету («спільноти наук» («universitas litterarum»)), яку було втілено 

в заснованому в 1809 р. Берлінському університеті, що змінив середньовічний 

цеховий університет «спілку учителів і учнів» («universitas magistrorum et 

scolarium»), набув поширення як модель не тільки в німецькомовному світі, але й 

за його межами і був сприйнятий як «класичний університет».  

У межах своєї університетської концепції В. фон Гумбольдт убачав суть 

«вищих наукових установ», під якими розумів і університети, у «зв'язуванні 

об'єктивної науки з суб'єктивною освітою» [99, с. 123], а його концепція науки й 

університету є частиною загальної концепції освіти, яка водночас указує на певну 

політичну програму вищої освіти: «Як тільки перестають займатися пошуком 

самої науки чи починають думати, що її не слід витягати з глибин духу, але 

можна одержати шляхом екстенсивного складання, то тоді все буде загублено 

безповоротно й навічно; загублено для науки. Якщо такий стан справ триватиме 

довго, то зміст науки зникне настільки, що залишить мову як порожню оболонку і 

стане загубленою для держави. Тому що лише наука, що виникає з глибини й 

розквітає лише в глибині, формує також характер людини, а для держави, як і для 

людства, важливі не знання й мови, а характер і діяльність» [99, с. 257-260]. 

Університетське навчання, як зазначив В. фон Гумбольдт, пов'язує об'єктивне 

знання і суб'єктивну освіту, яка водночас є духовною й моральною за своїм 

характером. Загальна освіта – на противагу спеціальній – є процес самостійного 

розвитку всіх сил індивіда, у тому числі моральних, і тому освіта через науку, на 

думку В. фон Гумбольдта, одночасно є вихованням моральності людини: 

самостійне філософське осмислення істини  в її загальності дозволить визначити 

правильне місце людських вчинків [99]. Хоча В. фон Гумбольдт мислив цей 

процес, по суті, виходячи з позицій окремого індивідуума, він усе-таки не був 

прихильником індивідуалізму в освіті; принципи «самоти» й «волі» є, швидше за 

все, саме передумовами спланованому в такий спосіб процесу набуття освіти, 
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завдяки якому суспільство може висувати певні вимоги до громадян, які набули 

наукової освіти: «Держава не повинна розглядати університет ані як гімназію, ані 

як спеціальну школу і не повинна використовувати свою академію як технічну чи 

наукову депутацію. Держава не повинна в цілому вимагати від навчальних 

закладів, щоб вони безпосередньо й негайно сполучалися з нею, але їй слід 

дотримуватися внутрішнього переконання в тому, що, якщо університети 

досягають своєї мети, то вони досягають і мети держави» [99, с. 257-260].   

Отже, як робить висновок Н. Торкут, гумбольдтівська модель університету 

«вбачає в Університеті охоронця національної культури, відповідального за 

формування національної ідентичності та збереження культурних кодів етносу» 

[51, с. 2]. 

Т. Жижко в авторефераті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук на тему «Теоретичні засади розвитку університетської освіти: 

європейський контекст» (спеціальність 09.00.10 – філософія освіти), поняття 

«університетська освіта» розглядає як складову системи «університет», що 

представляє «структуровану сукупність функціонально зв’язаних підсистем 

(освітньо-наукової та фундаментальних і прикладних досліджень), скоординоване 

поєднання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей університету [16, с. 10].  

Як важлива функція університетської діяльності, за зауваженням науковця, 

університетська освіта поєднує фундаментальні й прикладні дослідження з 

професійною підготовкою спеціалістів зі створенням системи неперервної освіти, 

збереженням національних традицій, соціально-економічним розвитком регіону. 

Нероздільність навчального процесу й наукових досліджень визначено одним із 

фундаментальних положень Болонської декларації. Університетська освіта є 

діяльністю (процесом) з виробництва, нагромадження, зберігання, передавання і 

розповсюдження знань.  

У контексті аналізу процесів розвитку університетської освіти в Німеччині 

важливого значення набувають і праці, предметом вивчення яких є історії 

трансформації університетської освіти в різних країнах у різні проміжки 

історичного часу. Так, у дисертації Д. Литошенко «Еволюція університетської 
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освіти в Європі XVI – кінця ХVIII століть», що була захищена зі спеціальності 

07.00.03 – загальна історія, під системою університетської освіти розглядається:  

- сукупність явищ, процесів, закономірностей, агентів, практик, інститутів, 

організацій, норм і комплексу автономних чинників, об'єднаних загальним 

сенсоутворювальним «моментом». У цьому випадку таким «моментом» виступає 

освітня діяльність вищого порядку у тій її частині, яка здійснювалася в рамках 

університетської організації; 

- комплекс приписів, норм, регламентацій і рекомендацій, покликаний 

ефективно організувати індивідуальну або колективну діяльність у межах 

університетської організації [32, с. 2 - 4]. 

Сучасний український науковець Н. Терентьєва, автор праць із проблеми 

розвитку університетської освіти України, під «університетською освітою» на 

початку ХХІ століття розуміє «цілісну, поліфункціональну та полісмислову 

структуру, що передбачає її здійснення в основному типі закладу вищої освіти – 

університеті, який є провідним інтелектуальним осередком суспільства і на 

засадах автономії, академічної свободи здійснює освітню, дослідницьку, 

інноваційну діяльність; реалізує місію, візію, цілі, завдання і функції вищої 

освіти, зокрема людинотворчу, технологічну, гуманістичну» [48, с.98 – 99 ]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертають увагу погляди на 

природу університетської освіти сучасних німецьких науковців соціологів, 

філософів і природознавців, зокрема представників Єнського університету, 

викладені в колективній монографії «Специфіка університетської освіти» [58]. 

Університетська освіта, як зазначено в цій монографії, не працює паралельно для 

передачі та набуття знань, навіть для розвитку особистості. Вона має власний 

простір, окремо від підготовки фахівців. Швидше за все, освіта має бути 

складовою в передачі спеціальних знань і включає здатність до саморефлексії. У 

процесі продуктивної генерації знань у просторі університету, університетська 

освіта спрямована на самоосмислення з боку всіх тих, хто бере участь у ній,  

Ці зусилля, за твердженням авторів монографії, грунтуються на внутрішніх 

мотивах пізнання речей. Особистість і речі вступають у взаємозв'язок в умовах 
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критичної рефлексивності. Зовнішня відстань до простого навчального матеріалу, 

а також довільність висловлювань є передумовами особистого проникнення в 

певний зміст  та його вивчення. У цьому плані така освіта сприяє значному 

розширенню  кругозору та критичному ставленню до передбачуваної 

природності. Це стосується не лише предметів математичного, технічного та 

інженерного циклів, але й значною мірою впливає на нормативні вимоги до 

особистісного профілю викладачів та студентів університету, до їхньої готовності 

сприймати невизначеність процесів та ризики власної відповідальності. Зокрема, 

це означає, що університетська освіта розширює обсяг і продуктивність пам’яті, є 

необхідною умовою для критичної рефлексії та саморефлексії водночас 

самостійне мислення неможливе без детального ознайомлення з фактами. 

Презентація, запам'ятовування та опитування матеріалів важливо як із 

методологічної, так і з об'єктивної точки зору, оскільки усвідомлення 

відповідальності за певну предметну галузь вимагає її глибоких знань. Кількість і 

обсяг знань, необхідних для уможливлення змістовного застосування зусиль у 

процесі саморефлексії, залежить від окремих предметів і можуть відрізнятися в 

кожному конкретному випадку. Хоча важливим є засвоєння змісту знань, 

процеси, які розуміють під «університетською освітою», виходять за межі 

закладеного в університеті фундаменту знань. У певному сенсі в навчальному 

процесі йдеться про набуття попередніх знань, що відповідає специфіці 

університетської освіти. 

Метою університетської освіти є набуття тієї самостійності, яка 

супроводжується  набуттям здатності до аналізу й логічних суджень. Формування 

цих двох типів компетентності тим не менше вимагає набуття широкої фахової 

компетентності. Раціональна здатність приймати адекватні та аргументовані 

судження має на меті самостійне структурування матерії та рефлексивне відбиття 

певної точки зору, формування здатності  критичного сприйняття 

загальновизнаних фактів. В обох випадках, освіта та практика компетентного 

судження пов'язані по суті з набуттям соціальної компетентності, що передбачає 

набуття знань, навичок і вмінь ведення дискусії, здійснення комунікації, що 
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забезпечує прийняття до уваги й обговорення всіх висловлених суджень. 

Збільшення обсягу пам’яті й розвинуті здатності до продукування логічних 

суджень є передумовами найвищої форми самовираження, високого рівня фахової 

компетентності, водночас самостійність мислення є запорукою інновацій та 

творчості. Формування інноваційного та креативного потенціалу має стати 

суттєвим моментом університетської освіти, утворити в межах навчального 

процесу простір для обговорення неочікуваних та оригінальних ідей, 

застосування креативних форм навчання, що стимулюють інтелектуальний та 

особистісний розвиток, доповнюють монолог лекції, а іноді ефективно 

протидіють йому. Участь у жвавій дискусії на семінарському занятті дає цінний 

досвід; у певних спеціальностях, зокрема природознавчих, цей досвід 

накопичується під час експерименту.  

Освіта, що виходить за межі університетського простору, набуває все 

більшої ваги. Замість репродукування визначеного корпусу знань, формування і 

розвиток здатності до саморефлексії та її постійне стимулювання мають передати 

студентам саме той досвід і ті кваліфікації, які необхідні в практичному та 

професійному житті для активної участі в перетворенні навколишнього світу, 

який постійно ускладняється, що й призводить до  досить швидкого старіння 

знань. Про нього повідомляє сучасний німецький фахівець із галузі пожиттєвої 

освіти й освітнього менеджменту У. Єлерс і зазначає, що вища освіта по суті є 

самоосвітою, тобто здійснюється її суб’єктом, немає «ідеальної» освіти в 

розумінні визначеної, стандартизованої найкращої освіти, яка стосується всіх. 

Освіта в цьому розумінні набагато складніша, індивідуальна й цілісна, і її не слід 

плутати з профілем діяльності за новим місцем роботи [73, с. 47-59]. 

Університетська освіта в сучасній Україні представлена 

академічними /класичними університетами, які зазвичай вважають традиційними; 

низкою /некласичних (нетрадиційних): технічних, медичних, педагогічних тощо, 

які постали в останнє десятиліття, що за останні роки отримали статус 

національних. Така поліфонія в розумінні статусу українського університету, як 

слушно наголошує Т. Жижко, «засвідчує наявність кризи власне самої ідеї 
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Університету». Вона пов’язана, з одного боку, зі вступом України на шлях 

ринкової економіки, а з другого – з процесами глобалізаційної інтеграції та 

формування європейського освітнього простору. Для з’ясування суті ключового 

поняття «університетська освіта» важливого значення набуває розуміння суті 

понять, які широко використовуються в сучасному науковому дискурсі, як-от: 

«класичний університет», «дослідницький університет», «університет 

досконалості (або «університет світового класу»)», «технічний університет», 

«університет прикладних наук», «повний університет» (докладніше див. Додаток 

А, табл. 1).  

Таким чином, узагальнення результатів проведеного пошуку дало підставу 

розглядати провідну дефініцію дослідження – університетська освіта Німеччини 

як: цілісну складну багатофункціональну полісмислову відкриту систему, що 

складається з відносно автономних і водночас взаємопов’язаних підсистем, 

характеризується складними ієрархічними зв’язками, керованістю й водночас 

здатністю до саморозвитку; сукупність різних установ, що передбачає здійснення 

університетської освіти в основному типі закладу вищої освіти – університеті, що 

є спільнотою викладачів та студентів (universitas magistrorum et scolarium).  

 

 

2.3 Передумови розвитку університетської освіти Німеччини (ХХ ст. – 

початок ХХІ ст.) 

 

Як зазначає сучасний німецький історик М. Фурманн у своїй роботі 

«Вільгельм Гумбольдт і Берлінський університет» (1982) [83], рання історія 

університету в епоху пізнього середньовіччя торкнулася території Священної 

Римської імперії лише на периферії й лише наприкінці цього періоду, коли в 

другій половині XIV ст. були засновані Празький (1348), Віденський (1365), 

Ерфуртський (1379), Гейдельберзький (1386), Кельнський (1388) та ін. 

університети. З початком Нового часу значно зросла кількість університетів і 

виросла щільність їхнього розташування в окремих німецьких державах та їхніх 
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регіонах. Ці процеси відбувалися на тлі Реформації й Контрреформації, 

поширення в середньовічній Європі ідей гуманізму. Тридцятирічна війна, що 

завершилася в 1648 р., підсилила роздробленість Священної Римської імперії 

німецької нації. Правителі численних князівств, герцогств і королівств відчули 

потребу в зміцненні власної, абсолютистської, влади й бачили шлях її зміцнення в 

більш ефективній роботі своїх державних структур. Таким чином, зросла потреба 

у формуванні класу освічених керівників, юристів, священиків і представників 

інших академічних професій, яка задовольнялася за рахунок їхньої підготовки в 

невеликих за своїми масштабами провінційних університетах, що зазвичай 

нараховували в середньому близько півтора десятків професорів і близько 

трьохсот студентів.  

За даними М. Фурманна, в епоху Просвітництва церковна філософія 

поступилася своїм місцем світській, автономній і в основному вільній від теології 

філософії, усе більшої академічної вагомості набували емпіричне й 

експериментальне природознавство й математика [83]. Однак, за його 

твердженням, ці зміни не призвели до корінної трансформації університетів, які 

залишалися досить різнорідними провінційними закладами, що залежали від 

потреб, поглядів і настроїв своїх суверенів (Докладніше див. Додаток Б).  

За даними Н. Гаммерштайна [87], М. Фурманна [82; 83] та ін. положення не 

тільки німецьких університетів, але й університетів багатьох європейських країн 

на початку XIX ст. було незадовільним, що стало очевидним для правлячої еліти 

прусського суспільства після поразки Пруссії у війні з Наполеоном I і змусило її 

вжити певних заходів для покращення стану справ у цій галузі. Нова концепція 

університетської освіти  знайшла своє матеріальне втілення в  Берлінському 

університеті імені прусського короля Фрідріха Вільгельма, який видав 

королівський декрет про його заснування (1809). Ця модель університетської 

освіти була названа університетом Гумбольдта, тому що структура й завдання 

нового закладу в основній  своїй частині були сформульовані й реалізовані В. фон 

Гумбольдтом (див. В. фон Гумбольдт «Клопотання про заснування Берлінського 

університету» (1982) ([99, с. 247]). Розробці його концепції Берлінського 
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університету передували програмні твори німецьких філософів-неогуманістів 

(Ф.В. Шеллінга, Й.Г. Фіхте, Ф. Шлейермахера, Г. Штеффенса та ін.), а 

університетську концепцію В. фон Гумбольдта варто вважати результатом 

продуктивного синтезу ідей, що містяться в цих працях. Берлінський університет, 

першим ректором якого був філософ Й.Г. Фіхте, не був результатом реформи, 

однак в тогочасних умовах цей заклад був справжнім новотвором, підґрунтям 

якому слугували керівні принципи університетської ідеї В. фон Гумбольдта, як-

от:  

1) єдність дослідження й навчання;  

2) свобода дослідження й навчання, яка дозволяє займатися дослідженнями 

як такими, без визначення їхньої кінцевої мети;  

3) функціонування університету як дослідницького закладу;  

4) формування моральної людської особистості  в процесі заняття наукою; 

5) представлення в університеті повного  набору наукових дисциплін;  

6) інтегруюча функція філософії і філософського факультету стосовно всіх 

інших факультетів і дисциплін (див. С. Палечек «Перманентний винахід традиції» 

(2001) [104, с. 320]). 

Окрім того, як уважає Н. Рікен, ключовим моментом для прояву такої 

новаторської місії Берлінського університету став «Королівський указ про вступні 

іспити до вищої школи» (1812), згідно з яким випускний іспит на атестат зрілості 

стає обов’язковою передумовою для вступу до університету, а випускний 

державний екзамен – передумовою для отримання свідоцтва про його закінчення 

(див. Н. Рікен «Упорядкування освіти» (2006) [109, с. 329]).  

Наступний Королівський указ про абітур (1834), як зазначив Р. Бьолінг, 

оптимізував процедуру іспитів з точки зору форми і змісту навчальної програми й 

визначив місцем проведення вступного іспиту гімназію, а не університет (див. 

Р. Бьолінг «Коротка історія абітуру» (2010) [70, с. 33]). Однак, як зазначив 

Ѓ. Рьолекке (див. Г. Рьолекке «Права університетів в демократичній державі» 

(1996) [, с. 29]), хоча в ХІХ ст. успішне складання екзаменів на атестат зрілості 

залишалося ознакою станової приналежності абітурієнта, а загальна 



98 
 

обов’язковість екзаменів для зарахування до університету стала нормою лише 

наприкінці ХІХ ст., поточний стан абітуру та його врегулювання в ХІХ ст. 

відіграло значну роль не тільки у Пруссії, але й набуло поширення по всій 

Німеччині [111, с. 29]. Вище викладене підтверджує Г. Й. Майер, на думку якого 

реформа освіти у Пруссії призвела до систематичної і внутрішньо послідовної 

кореляції між середньою школою та університетом, а також трансформації 

соціальної структури суспільства і структури влади в цілому, створенню нової 

еліти, яка формувалася не з представників спадкової аристократії, а з 

представників буржуазії (див. Г.Й. Майер «Учні у власній країні» (1996) [117, 

с. 15]. 

Завдяки абітуру студенти у свою чергу одержали значну свободу вибору 

місця навчання, необмежене право на перехід із одного університету в іншій,  

свободу вибору курсів навчання; було скасовано фіксований навчальний план 

студента й упроваджено план, який ураховував дослідницькі інтереси професорів 

і студентів. Навчання в реформованому університеті не передбачало складання 

заліків чи семестрових іспитів, оскільки воно згідно з концепцією В. фон 

Гумбольдта не передбачало досягнення своєї кінцевої мети, а термін навчання в 

університеті став необмеженим у часі.  

Отже, студенти могли закінчити навчання складанням державного іспиту чи 

одержанням ученого ступеня доктора наук як першого академічного диплома. 

Варто також зазначити, що в основу формування професорсько-

викладацького складу в першій половині ХІХ ст. було покладено порядок 

призначення викладацького складу, вироблений міністерством освіти й релігії та 

актуальний для умов обмеження корпоративного самовизначення [63, с. 77]. 

Призначення на кафедральні посади, які досить часто нав'язувалися з боку 

держави, за даними М. Баумгартен, забезпечили, тим не менш, приплив на 

кафедри свіжих кадрів і зруйнували стагнацію, прояви сімейної протекції 

фахівців, земляцької  протекції,  привілейованого призначення на університетські 

посади місцевого академічного підростаючого покоління [63, с. 269]. Однак ці 

зміни в кадровій політиці, як зазначила дослідниця, відбувалися досить поступово 
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через вплив гендерних, соціальних, конфесійних і політичних чинників на 

становлення викладацької кар'єри, а практика присвоєння академічного ступеня 

залишалася неформалізованою аж до останньої чверті ХІХ ст., бо був відсутній 

єдиний перелік необхідних умов для присудження наукового ступеня доктора 

наук. Вони набули конкретики лише в період між 1870-ми і 1880-ми рр. і 

вимагали, насамперед, надання для розгляду вченою радою університету 

наукового трактату та його захист. Усе частіше критеріями для відбору 

кандидатів на професорські посади в університетах Німеччини слугували 

конкретні результати досліджень, а професійні стандарти в науці передбачали 

більш широке застосування об'єктивних, доступних наукових методів, відкидали 

фальшування і списування (див. В. Рюґґ (1997) [97, с. 132]).  

Таким чином, упродовж першої половини ХІХ століття в Німеччині 

сформувався певний набір моральних цінностей німецького науковця, як-от: 

«безумовна воля до пізнання, чистий раціоналізм, любов до істини, продуктивний 

скепсис, самокритика» (див. Д. Бен-Дейвід (1977) [65, с. 97-103], а також 

Ю. Міттельштрасс [94, с. 85− 135]. На відміну від викладання, дослідження як 

базова сфера діяльності університетів узагалі не підлягала контролю з боку 

держави (див. Т. Елльвайн (1997) [74, с. 126−172]). Здійснення досліджень у 

німецькій системі вищої освіти гарантувалося, крім того, формою його організації 

в університеті, а також статусом професорів і їхнім гарантованим доходом. Кожен 

із ординарних професорів, очільників інститутів або кафедр, уособлював певну 

галузь знань і виступав як представник цієї галузі посередником між 

університетом і державними органами в питаннях фінансування і кадрових 

призначень. 

З іншого боку, була ускладнена процедура припинення правових стосунків 

між державою й державним службовцем, а принцип довічного статусу 

державного чиновника знаходив усе більше поширення в німецькій 

університетській дійсності. Упродовж ХІХ ст. університетська свобода, 

концептуальний поділ між науковою працею і приватним способом мислення 
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професорів забезпечувалися в Німеччині їхнім довічним статусом службовців і 

тісним зв'язком між університетом і зміцнілою буржуазною інтелігенцією.  

Варто зазначити, що вищезгадані гумбольдтівські принципи втілювалися в 

університетську дійсність досить поступово шляхом подолання певних 

політичних і організаційних перешкод. Так, уже в 1810 р., незабаром після 

заснування Берлінського університету, В. фон Гумбольдт залишив посаду 

керівника департаменту у зв’язку з реформою прусського кабінету.  

Отже, період реформаторської діяльності В. фон Гумбольдта тривав дуже 

недовго, хоча його однодумці так чи інакше продовжили розпочату ними справу.  

Зміни у структурі прусських і решти німецьких університетів відбулися на 

початку ХІХ ст. під керівництвом Ф. Шлайермахера, який забезпечив 

упровадження випускного державного іспиту як передумови для отримання 

диплома фахівця або доктора певної галузі наук, поділ університету на 

факультети, а також широке самоврядування професорів. Однак, варто зазначити, 

що проблема структурної перебудови університету не була вирішена в 

довгостроковій перспективі, адже в процесі розгалуження старих і виникнення 

нових дисциплін, їхньої інституціоналізації, філософський факультет 

перетворився на строкату гетерогенну структуру, що об’єднувала занадто 

широкий галузевий спектр природничо-наукових, філософських, філологічних та 

історичних дисциплін, а також був притулком для економічних, аграрних наук і 

лісівництва. 

Зазначимо, що втілення ідей В. фон Гумбольдта відбувалося в досить 

складних політичних і економічних умовах, які впливали на взаємини між 

університетом і державою. Так, у зв’язку зі швидким становленням після 

закінчення наполеонівських війн (1815) студентських корпорацій, що 

пропагували ідеї об’єднання німецької нації в одній державі та ідеї лібералізму, за 

ініціативою міністра закордонних справ Австрії К. фон Меттерніха було скликано 

Карлсбадську конференцію (1819), яка ухвалила т. зв. «Карлсбадські рішення», 

спрямовані на придушення ліберальних і націоналістичних настроїв серед 
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населення німецьких держав, зокрема через введення суворої цензури навчання й 

публікацій в університетах.  

«Карлсбадські рішення» були скасовані лише під час революції 1848 р. (див. 

Д. Фаллон «Німецький університет» (1980) [76, с. 48]). Ухвалена на 

Франкфуртських національних зборах «Конституція німецької імперії» (1849) 

відкривала шляхи для національного об’єднання й лібералізації політичного 

режиму в німецьких державах.  

Отже, приблизно через 40 років після неогуманістичної університетської 

реформи, у 1850 р., свобода навчання й учіння були закріплені в статті 20 

прусської конституції у відомому реченні цього закону: «конституція санкціонує 

свободу науки і викладання» [76, с. 29].  

Установлено, що «Конституція німецької імперії» відкривала шляхи для 

національного об’єднання й лібералізації політичного режиму в німецьких 

державах, а німецькі університети домоглися, насамперед, більшої змістовної 

свободи і внутрішньої університетської автономії, яка була забезпечена міцним 

союзом з інтелігенцією, утвореним з метою протидії зловживанням з боку 

держави (див. Т. Елльвайн (1997) [74, с. 125]).   

Що стосується гарантування державою університетської свободи, то на 

практиці воно означало певний дуалізм цієї свободи: з одного боку, держава 

гарантувала права державних університетів на корпоративну самоорганізацію, 

забезпечувала захист осіб, зайнятих у сфері дослідження і навчання, від 

державного втручання, отже, професори і доценти мали право організовувати свої 

заняття на свій розсуд, визначати його зміст і певний набір методів, мали право 

вільного висловлення своєї наукової думки й вільно визначати предмет своїх 

досліджень (див. Б. Кларк (1995) [71, с. 33]). Завдяки цьому, за твердженням 

сучасного німецького філософа Г.Ѓ. Ѓадамера, в німецькій університетській освіті 

і науці здійснився перехід від «doctrina» до дослідження (див. Г. Ѓ. Ѓадамер «Ідея 

університету – вчора, сьогодні, завтра» (2001) [84, с. 2 − 20]).  

Проте процес реформування університетської галузі в Пруссії не 

прискорився, оскільки ця держава залишалася, на думку С. Палечек, 
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нереформаторською, а її характер змінився лише в 1880-х рр., після утворення ІІ 

Німецької імперії як федерації 39 німецьких королівств, князівств, герцогств, 

вільних міст під егідою королівства Пруссії (1871), що призвело до продовження 

розпочатих освітніх реформ, подальшого стрімкого розвитку університетської 

освіти по всій території Німеччини як централізованої держави. 

У самому Берлінському університеті та й у більшості німецьких знаходили 

своє втілення ідеї І. Канта й зокрема принцип раціональної і критичної науки, що 

полягав у рефлексії пізнання, яке мало супроводжуватися застосуванням ученим 

свого власного розуму. З погляду дидактики ця ідея виключає будь-яку форму 

авторитетної передачі знання, оскільки, як уважав В. фон Гумбольдт, наука не має 

ніяких зобов'язань перед авторитетом, а сама наука є чимось не до кінця 

знайденим і таким, що ніколи не може бути остаточно знайдено (див. В. фон 

Гумбольдт «Твори у п’яти томах» (1960 – 1964) [100, с. 257-260]). При цьому 

«дослідження» означало для В. фон Гумбольдта не що інше, як самостійний 

процес пошуку й засвоєння істини, у якому  відбувається звільнення пізнання та 

науки від будь-якого зобов'язання перед зовнішнім авторитетом, і, нарешті, 

дозволяє науці переміщуватися у сферу викладання. Не істина як така, а лише 

саме дослідження дозволяє науці вчитися, і саме в цьому полягає «єдність 

навчання й викладання». У цьому сенсі всі представники університету мали стати 

дослідниками, адже і вчителі, і їхні учні знаходяться «тут заради науки» [100, 

с. 257-260].  

З точки зору В. фон Гумбольдта, університетське навчання, основним 

завданням якого є формування характеру науковця й раціональна організація 

діяльності, зв'язує об'єктивне знання й суб'єктивну освіту, що водночас є 

духовною й моральною за своїм характером. Його трактат «Про внутрішню і 

зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні» [99, с. 255–266] не 

містив детального переліку форм і методів викладацької роботи, які мали 

забезпечити єдність дослідження і викладання в університетській освіті, проте 

науковець указав у цьому документі на свою прихильність до методів 

швейцарського педагога Й. Г. Песталоцці, що мали на меті усунення з навчання 
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механічного засвоєння учнями знань [100, с. 224]. В. фон Гумбольдт  визначив 

також завданням  університетської освіти не стільки в наданні студентам знань з 

усього відомого спектру предметів, скільки у формуванні їхнього світогляду,  

який має пронизувати  викладання й дослідження в  університеті.   

Варто зауважити, що із середини 1860-х рр., значно посилився процес 

виділення природничо-наукових дисциплін зі складу філософського факультету, а 

питання про загальні цілі науки протягом ХІХ ст. повільно втрачало свою вагу, 

більш значущим ставало питання про цілі, проблеми й методи дослідження в 

окремих науках (Т. Елльвайн «Німецький університет від Середньовіччя до 

сучасності» (1997) [74, с. 129]). У ході цих процесів змінилося призначення науки: 

відтоді, як вважає сучасний дослідник Т. Елльвайн, її завданням і метою стало 

дослідження, яке «здійснювалося з використанням об'єктивного й критичного 

методів, що поступово впроваджувалися в цей процес з першої половини ХІХ ст., 

тою мірою, якою природничі науки усвідомлювали специфіку своїх наукових 

методів і розробили власну галузеву етику» [74, с. 124–140].  

Отже, у другій половині ХІХ століття колишня «єдність наук», що була 

характерна для університетів Німеччини першої половини ХІХ століття, 

припинила своє існування.   

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що на період середини 

ХІХ століття проблема структурної перебудови університету так і не була 

вирішена. В університетах зберіглася їхня структура, що складалася із 4 

класичних факультетів (теологічного, юридичного, медичного і філософського), а 

в процесі розгалуження старих і виникнення нових дисциплін, їхня 

інституціоналізації, філософський факультет перетворився на строкату 

гетерогенну структуру, що об’єднувала занадто широкий галузевий спектр 

природничо-наукових, філософських, філологічних та історичних дисциплін, а 

також був притулком для економічних, аграрних наук і лісівництва. Отже, суттєво 

зростав конфліктний потенціал філософського факультету, що розпочався ще з 

20-х років ХІХ століття.  
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Під час дослідження виявлено, що з середини 1860-х рр. на тлі процесу 

розгалуження природничо-наукових дисциплін та їхнього виділення зі складу 

філософського факультету питання про загальні цілі науки протягом ХІХ ст. 

повільно втрачало свою вагу, більш значущим ставало питання про цілі, проблеми 

й методи дослідження в окремих науках (Т. Елльвайн «Німецький університет від 

Середньовіччя до сучасності» (1997) [74, с. 129]). Так, природничі науки 

демонстративно ігнорували метод філософської спекуляції і прагнули до 

одержання знання емпіричним шляхом (див. Д. Беннер «Освітня теорія 

В. Гумбольдта» (1990) [66, с. 98]), а філософський факультет став місцем заняття 

філософією як однією з багатьох окремих наук, а вчені перестали усвідомлювати 

себе як єдину спільноту (див. Т. Елльвайн  (1997) [74, с. 124, с. 127 −140]).   

Варто зауважити, що стрімкий розвиток природничих наук у ХІХ ст. 

змінював не тільки структуру університетів, але й зміст університетської освіти, 

яка згідно з концепцією В. фон Гумбольдта припускала зв'язок теоретичного 

навчання з практикою, однак навчальний процес в університеті не передбачав 

надання студентам повної науково-практичної освіти, теоретичне заняття мало 

для тогочасної університетської освіти більшу вагу, ніж засвоєння голих навичок, 

і визнавалося більш гнучким для застосування на практиці (див. К. Менце (1975) 

[118, с. 15]).  

Наприкінці ХІХ виникло протиріччя і між змістом університетської освіти, 

що розвивалася в межах академічної парадигми й не задовольняло ані освітніх 

потреб студентства, ані потреб індустріального суспільства, яке потребувало 

фахівців із практично-орієнтованою освітою, носіїв навичок і вмінь  практичного 

застосування набутих знань. Спротив, який чинила університетська спільнота 

практичній орієнтації університетської освіти, призвів до стрімкого розвитку 

вищих інженерних, технічних та інших галузевих шкіл (наприклад, у м. Берліні, 

Мюнхені, Ахені тощо). Робота вище названих шкіл зняла з порядку денного або 

відтермінувала перехід німецької університетської освіти на професійно-

прагматичну парадигму розвитку, однак зумовила кризу класичних німецьких 

університетів.  
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Отже, на порядку денному дискусій педагогічної громадськості постало 

питання про розширення сфери вищої освіти, що спричинило тим не менш 

поступові зміни у змісті університетської освіти (упровадження навчальних 

програм технічних дисциплін, розширення орієнтованих на практику спеціальних 

курсів) набуття освітою функції виробничої сили, що сприяє розвитку техніки і 

виробництва й задовольняє у такий спосіб соціальний запит суспільства.  

Що стосується розвитку педагогічної науки в університетах Німеччини 

впродовж ХІХ ст., то осмислення її першоджерел обмежується діяльністю 

інтелектуалів-засновників Берлінського університету, що має історичні й 

прагматичні причини: з історичної точки зору Й. Г. Фіхте, Ф.В. Шеллінг, В. фон 

Гумбольдт, Ф. Шлейермахер і Г. Штеффенс сприймаються сучасною 

педагогічною спільнотою родоначальниками дидактики вищої школи, класиками 

в традиції міркувань про університет. Як зазначив Д. Гоенадель, варто визнати, 

що вони випередили в цьому аспекті представників «педагогіки вищої школи» 

(1890 ‒ 1934 р.), які першими займалися впровадженням методичних ідей в 

німецьку університетську дійсність (див. [98, с.15, 21]. Як зазначає німецький 

розробник сучасної теорії дидактики вищої школи Й. Вільдт, сьогодні жодна 

офіційна риторика, яка звеличує ідею німецького університету, не обходиться без 

посилання на інтеграцію дослідження в університет, яка пов'язана з ім'ям В. фон 

Гумбольдта.  

Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє дійти таких висновків: 

1) завдяки новаторству і надзвичайно високому рівню наукових досліджень, 

що стали досягненнями ХІХ ст., і який дослідником історії німецької 

університетської освіти Д. Фаллоном було визначено як «період розквіту 

німецького університету» (див. Д. Фаллон «Інтерпретація В. фон Гумбольдта для 

ХХІ ст.» (1999) [77, с. 190]), національна модель німецької університетської 

освіти із закладеними в ній фундаментальними принципами свободи та єдності 

дослідження і навчання була визнана у всесвітньому масштабі взірцевою; 

2) характерними рисами німецької університетської освіти, за даними 

результатів дослідження дослідниці німецької реформаторської педагогіки 
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І. Блехле (див. І. Блехле «Великий Е. Бернгайм. Грайфсвальдський університет як 

центр реформування вищої школи і його ментор Е. Бернгайм» (1992) [67, с. 122]), 

стали:  

- незаперечне домінування університетів у галузі вищої школи;  

- державне фінансування; висока репутація університетської освіти в 

німецькому суспільстві;  

-автономія науки, яка була обмежена правом держави здійснювати 

призначення на академічні посади задля запобіганню сталим традиціям 

сімейщини, кумівства та земляцтва;  

- безперервне зростання вагомості наукового дослідження внаслідок 

реалізації гумбольдтівського принципу єдності й свободи дослідження і навчання; 

- посилення предметної спеціалізації; організаційна структура університету, 

яка зберегла розподіл наукових дисциплін між чотирма традиційними 

факультетами й охопила всі спеціальності не прикладного характеру;  

-лідерство або навіть домінування ординарних професорів, які уособлювали 

певну спеціальність, у всіх сферах діяльності університетів;  

- іспит на атестат зрілості як передумова зарахування до університету, 

складання державного іспиту чи одержання ступеня доктора наук як варіанти 

завершення університетської освіти; 

 -свобода викладання і учіння;  

- наукова базова підготовка студентів;  

- прозорість окремих наук, університетів і спеціальностей. 

Проведене наукове дослідження дозволяє стверджувати, що характерною 

особливістю розвитку університетської освіти Німеччини наприкінці ХІХ століття 

стало намагання знайти нову модель університету, що мала відповідати потребам 

німецького суспільства в індустріальну епоху.  

Як було зазначено вище, класична концепція університетської освіти, яка 

виникла на початку ХІХ ст., створила кілька важливих передумов розвитку 

університетської освіти в ХХ ст., існування яких в подальшому піддавалося 

певній небезпеці. Зокрема, концепція В. фон Гумбольдта, як розвиток і 
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удосконалення концепцій Ф.В.Й. Шеллінга і Ф. Шлейермахера, розроблених на 

самому початку ХІХ ст., передбачала розвиток здатності студентів до 

самостійного розвитку,  саморефлексії й критичного ставлення до набутих знань, 

проте, не зважаючи на популярність в університетських колах принципу 

«навчання через дослідження», спосіб його застосування й організації  

викладання в університеті на початку ХІХ ст. виявив, як стверджує представник 

сучасної дидактики вищої школи Й. Вільдт, істотні недоліки практичного 

втілення цієї концепції [121; 122].  
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Висновки до розділу 2 

 

У розділі доведено правомірність застосування системного, синергетичного, 

культурологічного, аксіологічного та інших наукових підходів, що дали 

можливість обґрунтувати доцільність вибору теми дослідження; окреслити 

динаміку змін у системі університетської освіти Німеччини, розробити 

періодизацію, виявити особливості й схарактеризувати тенденції розвитку 

обраного феномену на кожному з виділених етапів; охарактеризувати зміст та 

обґрунтувати роль педагогіки вищої школи в цьому процесі в широких 

хронологічних межах. Підґрунтя для наукового розв’язання проблеми склали 

принципи: історизму, єдності історичного й логічного, об’єктивності, всебічності 

й цілісності вивчення історико-педагогічних процесів і явищ. Викладення 

результатів дослідження здійснюється у вигляді наративу.  

На підставі аналізу широкої джерельної бази з’ясовано суть базових понять 

дослідження: «університет», «університетська освіта», «повний університет», 

«класичний університет», «технічний університет». Узагальнення результатів 

проведеного пошуку дало підставу розглядати провідну дефініцію дослідження – 

університетська освіта Німеччини як: цілісну складну багатофункціональну 

полісмислову відкриту систему, що складається з відносно автономних і водночас 

взаємопов’язаних підсистем, характеризується складними ієрархічними 

зв’язками, керованістю й водночас здатністю до саморозвитку; сукупність різних 

установ, що передбачає здійснення університетської освіти в основному типі 

закладу вищої освіти – університеті, що є спільнотою викладачів та студентів 

(universitas magistrorum et scolarium), які мають право на самоврядування з 

можливістю самостійної розробки та виконання навчальних програм і науково-

дослідних проєктів (академічна свобода), а також виключне право присвоювати 

загальновизнані наукові ступені; процес виробництва, накопичення, передання та 

поширення знань, пошуку істини та формування наукового пізнання; який є 

необхідною умовою для критичної рефлексії та саморефлексії; сприяє розвитку 
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самостійності, яка супроводжується набуттям здатності до аналізу й логічних 

суджень.  

На підставі аналізу джерельної бази в досліджені визначено передумови 

розвитку університетської освіти в Німеччині в період ХХ – початку ХХІ ст.: 

▪ розроблення концепції класичної університетської освіти відомими 

прусськими вченими (В. фон Гумбольдтом, Г. Стеффенсом, Й. Фіхте, 

Ф. Шеллінгом, Ф. Шлайермахером) (початок ХІХ ст.), що ставили за мету відхід 

від принципів утилітарності в освіті й ґрунтувалася на засадах автономії, 

академічної свободи, єдності дослідження й навчання; формуванні моральної 

особистості; інтегруючій функції філософії;  

▪ відкриття Берлінського університету (1809) й реалізація нової 

(гумбольдтівської) моделі університету – вертикального, дослідного університету, 

базовою структурною одиницею якого є кафедра на чолі з ординарним 

професором; поширення цієї моделі не тільки в Пруссії, але і в інших німецьких 

землях, а також в Австро-Угорщині, Російській імперії, країнах Скандинавії та 

Східної Європи;  

▪ відокремлення університетської науки від держави й церкви; подолання 

догматизму в науці та освіті; розбудова всієї терційної системи освіти, 

упровадження абітуру як передумови для зарахування до університету; 

▪ об’єднання 39 окремих німецьких земель (королівств, князівств, герцогств 

і вільних ганзейських міст) у єдину централізовану державу під егідою 

королівства Пруссії (кін. 60-х – поч. 70-х рр. ХІХ ст.), що призвело до 

продовження розпочатих освітніх реформ, подальшого стрімкого розвитку 

університетської освіти по всій території Німеччини; 

▪ інтенсивний розвиток нових галузей знань (зокрема, природничих), 

виокремлення їх зі структури базового філософського факультету, утворення 

окремих факультетів, кафедр, лабораторій тощо;  

▪ відкриття низки технічних та інженерних вищих шкіл, що зумовило кризу 

класичних німецьких університетів, потребу в зміні академічної парадигми на 

професійну; спричинило розширення змісту університетської освіти, набуття нею 
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функції виробничої сили, що сприяє розвитку техніки й виробництва та 

задовольняє в такий спосіб соціальний запит суспільства. 

Основні положення розділу опубліковано в таких наукових працях: [33], 

[34]. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ 

НАПЕРЕДОДНІ Й У ПЕРІОД ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВІЙН  

(1899 р. – 1944 р.) 

 

Беручи до уваги той факт, що саме соціальні, політико-правові, економічні й 

ідеологічні процеси разом із педагогічними задають параметри освітньої політики 

й виступають фундаментом для встановлення періодизації (О. Сухомлинська), 

нами було визначено такі критерії для виокремлення та обґрунтування етапів 

розвитку університетської освіти Німеччини ХХ – початку ХХІ століття:  

–  соціально-економічні, політичні, ідеологічні зрушення, які виступали 

об’єктивними чинниками проведення реформ університетської освіти Німеччини 

упродовж ХХ – на початку ХХІ ст.; 

–  освітня політика в галузі університетської освіти Німеччини, що 

ґрунтувалася на засадах культурного федералізму. Основними урядовими 

інституціями, за якими було закріплено управлінські компетенції в галузі 

університетської освіти Німеччини в межах ХХ – початку ХХІ століття, були: 

•  міністерства освіти і релігії окремих 39 німецьких держав (королівств, 

герцогств і вільних міст), об’єднаних у 1871 р. у федерацію (Другий Рейх); 

Міністерство освіти і релігії Пруссії, що визначало основні напрями діяльності 

університетської освіти не тільки в межах Пруссії, але й у решті німецьких земель 

(Веймарська республіка). Функцію посередників у стосунках між міністерствами 

й окремими університетами виконували ординарні професори, керівники кафедр 

або інститутів. Управління університетською галуззю було змішаним, 

децентралізовано-централізованим (1етап). 

•  Імперське міністерство науки, виховання і народної освіти на чолі з 

Б. Рустом (1934). Закони, ухвалені міністерством сприяли централізації 

управління університетами, руйнуванню принципу освітнього федералізму й 

університетської автономії, упровадженню вертикальної централізованої моделі 

університетської освіти, установленню повного ідеологічного й політичного 

контролю з боку націонал-соціалістичної держави за діяльністю університетів. У 
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реалізації політики держави в галузі університетської освіти на ІІ етапі брали 

участь і наділялися відповідними повноваженнями куратори, керівники 

професійних об’єднань викладачів і студентства (Націонал-соціалістичну спілку 

німецьких доцентів (1935) і Націонал-соціалістичну спілку німецьких студентів 

(1933)), а також неуніверситетські інстанції (гауляйтери, імперські намісники, 

уряди земель). Ректори університетів повністю підпорядковувалися Імперському 

міністерству науки, освіти і національного виховання та земельним міністерствам 

і призначалися на посади цими відомствами (ІІ етап). 

•  Військові адміністрації західних союзників і, насамперед, американська 

військова адміністрація (1945 – 1949), які сприяли відбудові університетської 

освіти та її демократизації на ІІІ етапі її розвитку. Прийняті ними наприкінці 

1940-х рр. постанови й проведені заходи сприяли відновленню викладання й 

проведення наукових досліджень в університетах ФРН на засадах освітнього 

федералізму і з опорою на ординарних професорів. Суттєву роль у прийнятті 

важливих рішень упродовж виділеного етапу відігравали земельні міністерства 

освіти та релігії та Наукова рада ФРН (1957), Конференція ректорів 

університетів що своїми узгодженими рекомендаціями впливали на вироблення й 

ухвалення рішень у галузі університетської освіти Конференцією міністрів освіти 

(КМО) (1948) в умовах економічного зростання ФРН. Отже, було відновлено 

змішану децентралізовану-централізовану систему управління університетською 

освітою (ІІІ етап, ФРН);  

•  радянська військова адміністрація, яка створила Німецьке центральне 

управління народної освіти (НЦУНО) та його регіональні підрозділи, інтегровані 

в структури Міністерства народної освіти НДР (1949). Державне управління 

галуззю вищої та зокрема університетської освіти її розвитку перейшло до 

державного секретаріату з питань вищої та середньої технічної освіти, а провідну 

роль у розвитку університетської освіти відігравали правляча Соціалістична 

єдина партія Німеччини (СЄПН) та Спілка вільної німецької молоді (СВНМ). 

Управління університетською освітою НДР було централізованим у межах 
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функціонування командно-адміністративної системи, яка втручалася в усі сфери 

діяльності цієї галузі (ІІІ етап, НДР). 

•  Десять земельних міністерств освіти і релігії та федеральне 

міністерство освіти та науки (1969), яке опікувалося питаннями планування 

розвитку освітньої галузі та стимулювання розвитку науки. Управління 

університетською освітою ФРН здійснювалося на засадах освітнього федералізму 

через узгодження рішень між федеральним міністерством освіти і науки та 

земельними міністерствами освіти та релігії. До управління освітою активно 

залучалися професійні об’єднання науковців (Наукова Рада, Західнонімецька 

конференція ректорів (ЗКР) і Конференція міністрів освіти і релігії (КМОР). 

Ухвалення рамкових земельних законів про вищу освіту наприкінці 1960 – на 

початку 1970-х рр. створило нормативно-правову базу для управління 

університетською освітою ФРН, а ухвалення «Федерального рамкового закону 

про вищу освіту» (1976) сприяло підвищенню ролі федерації в розвитку 

університетської освіти та перетворило систему управління нею на 

централізовано-децентралізовану, однак не передбачало масованого втручання в 

організацію навчального процесу в ЗВО, у вибір форм, прийомів і методів 

навчання. Конфлікти між університетською галуззю і державою в особі 

міністерств усіх рівнів вирішувалися через Федеральний конституційний суд (ІV 

етап, ФРН); 

•  державний секретаріат з питань вищої освіти, ЦК СЄПН, Планова 

комісія при Раді міністрів НДР, які визначали стратегічні напрями освітньої 

політики в галузі університетської освіти НДР в межах пануючої марксистсько-

ленінської ідеології виділеного етапу і сприяли посиленню централізації 

управління в цій галузі (IV етап, НДР). 

•  Федеральне міністерство освіти і науки (ФМОН), земельні міністерства 

освіти та релігії (МОР), Федеральний конституційний суд, уряди федерації і 

федеральних земель, у компетенції яких перебували стратегічні питання освітньої 

політики; Конференція міністрів освіти і релігії (КМОР), Конференція ректорів 
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ЗВО (КР), Наукова рада, які, як і на попередньому IV етапі, відігравали важливу 

роль у прийнятті управлінських рішень в галузі вищої освіти (V етап). 

•  Федеральне міністерство освіти і науки (ФМОН), земельні міністерства 

освіти та релігії (МОР), Федеральний конституційний суд, уряди федерації і 

федеральних земель, Конференція міністрів освіти і релігії (КМОР), Конференція 

ректорів ЗВО (КР), Наукова рада. Система управління університетською освітою 

зберегла свій централізовано-децентралізований характер (VІ етап).  

Отже, специфікою освітньої політики Німеччини є той факт, що держава не 

мала важелів прямого втручання у визначення місії, мети, завдань і функцій 

університетів; вибір і обґрунтування засобів та методів їхнього здійснення тощо 

(І, ІІІ етапи). Проте маючи фінансові й адміністративні важелі впливу на кадрову 

й фінансову політику університетів як державних установ, посилаючись на норми 

посадового, адміністративного і фінансового права й застосовуючи інструкції, 

постанови директиви, офіційна влада опосередковано впливала на різні сфери 

діяльності університетів (розширення штату співробітників, будівництво 

університетських корпусів, лабораторій, бібліотек тощо). Законодавство, що 

безпосередньо регулювало діяльність сфери університетської освіти в Західній 

Німеччині в межах обраного нами хронологічного періоду з’явилося лише в 70-х 

рр. ХХ століття у вигляді Федерального та земельних рамкових законів про вищу 

освіту, які регулювали рамкові умови функціонування галузі вищої освіти і не 

передбачали втручання в академічну й корпоративну свободу університетів. До 

цього часу (до 70-х рр. ХХ ст. – С.Ч.) основними документами, що 

використовувались для регулювання стосунків між державою й університетською 

галуззю були норми адміністративного, посадового і фінансового права. Функцію 

посередників у стосунках між міністерствами й окремими університетами 

виконували ординарні професори, керівники кафедр або інститутів, які вели 

перемовини з міністерствами та державними установами на всіх визначених 

етапах історичного розвитку університетської галузі Німеччини, за винятком ІІ 

етапу і відповідних етапів розвитку університетської освіти НДР (ІІІ і VІ етапи), 
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де такими посередниками або навіть провідниками державної політики виступали 

представники партійної номенклатури НСДАП або СЄПН.  

–  Виступи представників наукової та педагогічної громадськості 

Німеччини, які стали основою для розробки теоретичних положень про суть, 

завдання, умови розвитку, шляхи підвищення якості університетської освіти та 

науки, роль педагогіки/дидактики вищої школи в цьому процесі;  

– досвід діяльності провідних університетів Німеччини. 

У дисертації, у розділах 3, 4, 5, нами виділено й науково обґрунтовано 6 

етапів розвитку університетської освіти Німеччини в період, межі якого ХХ – 

початок ХХІ століття: 

І етап (1899 – 1932) – активних пошуків нової моделі університетської 

освіти на тлі зростання ролі природничих, інженерних і технічних наук, запитів 

промисловості й потреб держави щодо підготовки нової генерації фахівців;  

ІІ етап (1933 ‒ 1944) – радикальної трансформації університетської освіти 

Німеччини в умовах націонал-соціалістичного режиму;  

ІІІ етап (1945 – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) – відновлення зруйнованої 

війною і нацистською ідеологією університетської освіти в розділеній Німеччині;  

ІV етап (друга половина 60-х рр. – 1989) – зосередження уваги на вирішенні 

проблем університетської освіти, проведення широкомасштабних заходів з метою 

упорядкування освітньої експансії;  

V етап (1990 – 1997) – консолідації зусиль освітніх політиків і наукової 

громадськості задля посилення конкурентоспроможності університетської освіти 

об’єднаної Німеччини й упровадження ринкових механізмів в основу її 

управління;  

VІ етап (1998 – 2018) – реформування університетської освіти Німеччини в 

контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів.  
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3.1  Етап активних пошуків нової моделі університетської освіти на тлі 

зростання ролі природничих, інженерних і технічних наук, запитів промисловості 

й потреб держави щодо підготовки нової генерації фахівців (1899 р. – 1932 р.). 

 

Проведений науковий пошук дозволяє встановити такі межі першого 

етапу – 1899 р. – 1932 р., та визначити його як етап активних пошуків нової 

моделі університетської освіти на тлі зростання ролі природничих, інженерних і 

технічних наук, запитів промисловості й потреб держави щодо підготовки нової 

генерації фахівців.  

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що урядова освітня 

політика в межах визначеного нами першого етапу обумовлювалась передусім 

чинниками політичного й соціально-економічного характеру. Так, аналіз 

наукових джерел, зокрема праць П. Цьоллінга [109], У. Герберта [62] свідчить, що 

на початку першого етапу політична ситуація в Німецькій Імперії (або Другій 

Імперії німецької нації), яка, як зазначалося у параграфі 2.3 (Передумови розвитку 

університетської освіти в Німеччині) утворилася в 1871 р. і проіснувала в 

Центральній Європі до 1918 року, була досить динамічна. У період з кінця ХІХ ст. 

й до 1918 р. відбулися фундаментальні економічні та соціальні зміни, спричинені 

інтенсивною індустріалізацію Німеччини. Німецькими виробниками було 

витіснено із внутрішнього ринку британський імпорт; велася успішна конкуренція 

з британською промисловістю й за кордоном, особливо в США. Зазначимо, що 

економічна міць країни базувалася на виробництві вугілля та сталі, яке з 1871 р. 

по 1914 р. зросло відповідно у 12 та 5 разів, експорт виробів хімічної 

промисловості зріс в 3 рази; експорт машинобудування − приблизно в 5 разів, на 

третину підвищилася й доля Німеччини у світовій торгівлі [62, с. 42-53]. Отже, у 

межах виділеного нами І етапу, а саме в 1914 році, Німеччина перетворилася на 

найпотужнішу, після США, промислову країну у світі, другим найбільшим 

експортером промислової продукції, після США, і домінуючою економічною 

силою на Європейському континенті [62, там само].  
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Виявлено, що індустріальне зростання значною мірою призвело до 

демографічного приросту населення Німецької імперії з моменту її заснування 

(1871) більше ніж на половину, наприкінці існування монархії (1918) воно 

складало близько 68 млн.; спостерігався й значний приріст міського населення 

через його внутрішню міграцію (доля населення великих міст від загальної 

кількості населення складала у 1871 р. лише 5%, у 1910 р. – 21,3%) [62, там само]. 

Індустріалізація, урбанізація та поширення засобів масової інформації 

(наприклад, доступність щоденних газет для нижчих класів) та інші фактори 

змінили також поле політичної культури, відбулася фундаментальна політизація 

суспільства, у якій були представлені всі соціальні групи й різні політичні табори, 

зокрема соціалістичний, католицький, національний та ліберальний, що значною 

мірою формували політичне життя з часом, у часи, коли було створено 

Веймарську республіку.  

Зазначимо, що з метою запобігання класових зіткнень, ослаблення і впливу 

соціалістичних політичних рухів в Німецькій імперії уряд здійснював фінансову й 

соціальну підтримки робочого класу, провів ряд соціальних реформ, зокрема 

реформи в галузі освіти в цілому й вищої зокрема. 

Установлено, що на межі кінця ХІХ – початку ХХ ст. зовнішня політика 

Німеччини вийшла за рамки континентальної політики в площину світової, тобто 

німецького імперіалізму, так як Німеччина, за виразом генерал-полковника К. фон 

Бюлова, потребувала гідного для себе місця під сонцем (див. П. Цьоллінг [108], 

У. Герберт [62]). Імперська зовнішня політика була не лише спробою перетворити 

Німеччину на світову державу, але й слугувала засобом для приховування 

внутрішньополітичної напруженості та реалізації економічних інтересів великого 

бізнесу Німеччини шляхом захоплення світових ринків збуту або сировини.  

Зауважимо, що концепція світової політики, що була напрацьована 

Німеччиною в перші десятиріччя нового століття в цілому зустріла широке 

схвалення в німецькій громадськості. Наприклад, як відомо, у вересні 1914 р. 93 

провідних учених і відомих діячів німецької культури опублікували звернення до 

цивілізованого світу, у якому вони стали на захист німецької культури й науки від 
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західної цивілізації і тим самим визнали свою відповідальність за мілітаризм у 

зовнішній політиці Німеччини, яку вони беззастережно підтримали; виголошення 

промов із закликом жорстоко покарати ворогів і розширення життєвого простору 

Німеччини (див. Й. фон Унгерн-Штернберг [101, с.188]). Це звернення дозволило 

керівництву Німецького рейху обґрунтувати розв’язання жорстокої війни за поділ 

світу із державами Антанти й переконати всі верстви населення та представників 

усіх політичних сил (зокрема соціал-демократів) у справедливості цієї війни для 

Німеччини. 

Перша Світова війна, як відомо, завершилася для Німеччини нищівною 

поразкою та глибинною внутрішньополітичною кризою. Шлях виходу з кризи 

Німецька імперія вбачала у проведенні парламентської реформи, що була 

розпочата 26 жовтня 1918 р., і яка, зокрема, передбачала скасування 

трьохкласового виборчого права. Проте реформи не змогли врятували імперію, 

так як матроське повстання 24 жовтня 1918 р. протягом кількох днів переросло в 

Листопадову революцію, а в численних містах Німеччини були засновані 

робітничі та солдатські ради. 9 листопада 1918 р. канцлер Макс фон Баден 

оголосив про зречення кайзера Вільгельма ІІ з престолу і передав свої 

повноваження канцлера голові СДПН Ф. Еберту. Співголова цієї партії 

Ф. Шейдеман проголосив Німецьку республіку. У наслідок Листопадової 

антимонархічної революції було проголошено Веймарську республіку (нім. 

Weimarer Republik), що слугувала прийнятою в історіографії назвою Німеччини в 

1919 − 1932-х рр. згідно зі створеною Національними установчими зборами у 

Веймарі федеральною республіканською системою державного управління й 

прийнятою у Веймарі 11 серпня 1919 р. новою демократичною конституцією, 

Веймарською конституцією або, офіційно, Конституцією Німецької імперії. 

Наголосимо, що офіційно країна продовжувала іменуватися «Німецька держава» 

або «Німецька імперія» (нім. Deutsches Reich), як і за часів Німецької імперії.  

Кінець війни ознаменував також кінець епохи економічного процвітання та 

промислової експансії Німеччини. Із Німеччиною були перервані наукові та 

культурні контакти, що в цілому обернулося для Німеччини стратегічною 
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втратою наукового світового лідерства. Окрім того, Німеччина потрапила в 

міжнародну ізоляцію, що тривала аж до моменту вступу країни до Ліги націй у 

1925 − 1926 рр. і супроводжувалася відкритим бойкотом співробітництва з 

Німеччиною в рамках міжнародних наукових організації та конференцій, що 

посилювало в німецькому населенні й академічній спільноті настрої 

несправедливості обвинувачень на адресу Німеччини як єдиного винуватця в 

розв’язанні Першої світової війни з боку міжнародної спільноти і сприяло 

поширенню націоналістичної ідеології в середовищі німецьких учених.  

Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що на 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в державі відбулися суттєві політичні й 

економічні трансформації, що зумовили у свою чергу соціальні, духовні 

(філософські) перетворення й призвели до суттєвих змін і в розвитку 

університетської освіти в Німеччині. 

У зв’язку з цим певний науковий інтерес викликає питання про те, які 

чинники негативно вплинули на реалізацію позитивної й прогресивної для свого 

часу неогуманістичної університетської ідеї В. фон Гумбольдта. 

Установлено, що в межах виділеного нами 1 етапу, з кінця ХІХ ст. – й до 

1918 р., офіційну освітню політику, що здійснювалася на принципах освітнього 

федералізму, представляли в Німеччині міністерства освіти і релігії окремих 

федеральних утворень (королівств, герцогств, князівств і вільних міст) та 

відповідні департаменти, що опікувалися питаннями університетської освіти і 

науки, проте домінування найбільшої німецької держави Пруссії мало місце і в 

цій галузі. Ухвалені Прусським міністерством і зокрема його департаментом 

університетської освіти рішення, який тривалий час – на межі століть (з 1882 до 

1907 рр.) − очолював Ф. Альтгофф, і впроваджені заходи, слугували взірцем для 

наукових міністерств інших федеральних земель [103, с. 166]. 

Наголосимо, що на думку дослідника діяльності прусського міністерства 

освіти і релігії Г. Шпенкуха, ліберальний період створення Німецької імперії, що 

тривав 1,5 десятиліття під знаком прагнення кайзерівської Німеччини до 
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світового лідерства аж до 1914 р., характеризувався раціональним підходом до 

освітньої політики і призвів до значної експансії в цій галузі [96, с. 135 - 271].  

Проведене дослідження свідчить, що здатність міністерства освіти і релігії 

управляти політикою в галузі університетської освіти в межах визначеного нами 

етапу була обмежена двома суттєвими потребами, як-от: 

1) необхідністю у професіоналізмі впливових науковців у розв’язанні 

практичних питань і налагодженні кооперації між ними; 

2) важливістю встановлення реальної автономії наук у цілій низці 

організаційних питань і забезпеченні стабільного й достатнього фінансування 

університетської галузі, зокрема через залучення благодійної або спонсорської 

допомоги.  

Зауважимо, що стосунки між німецькими університетами й земельними 

міністерствами релігії і освіти не завжди були гармонійними, а іноді суттєво 

загострювалися, що не лише заважало спільному впровадженню інституційних 

інновацій, але й сприяло консервації стану університетів, зокрема: 1) зміцненню 

позицій ординарних професорів і гальмуванню кар’єрного росту молодого 

покоління науковців; 2) роз’єднанню керівників університетів; 3) переслідуванню 

науковців з лівими політичними поглядами.  

Аналіз наукових джерел (М. Шелер [88], Г. Шпенкух [96]; Г. Тіце [99] та ін.) 

свідчить, що критика на адресу прусського міністерства освіти і релігії пролунала 

на конгресі університетських викладачів в Зальцбурзі (1907), на якому було 

започатковано рух неординарних професорів та приват-доцентів, котрі 

намагалися відстоювати свої професійні й особисті інтереси у стосунках із цим 

міністерством. Так, упродовж 1907 – 1913 рр. до міністерства освіти і релігії 

неодноразово зверталися асистенти, представники природничих університетських 

інститутів, асоціації неординарних професорів або прусського об’єднання приват-

доцентів з вимогою надання їм права представництва в органах університетського 

самоврядування та права вільного використання університетських приміщень, 

покращення оплати їхньої праці та забезпечення можливостей наукового 

кар'єрного росту. Представники цього руху К. Борнхак та М. Дессуар виклали 
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суть своїх претензій до міністерства освіти і релігії, а колишній його міністр 

Ф. Альтгофф, підтримав зокрема надання неординарним професорам та приват-

доцентам права участі у виборах деканів і ректорів. Позицію ординарних 

професорів у цьому питанні озвучив ординарний професор Л. Брентано у своєму 

листі до Ф. Альтгоффа, який попередив про небезпеку засилля численних 

медичних фахівців в університеті, а також інших «молодих кар’єристів», що, на 

його переконання, мало призвести до «переповнення університетів молодими 

кар’єристами й невігласами і в решті-решт до руйнації університету», отже, 

університети мали зберегти «аристократично керовані органи» [96, с. 189].  

Установлено, що міністерство освіти і релігії підтримало позицію більшості 

ординарних професорів, посилаючись на статути німецьких університетів, однак 

упродовж 1910 – 1912 р. все-таки пішло на певні поступки й дало згоду на участь 

представників позаштатних професорів і неординарних штатних професорів у 

виборах ректорів університетів.  

З метою владнання конфлікту між університетськими викладачами й 

міністерствами К. Лампрехт, професор Лейпцигського університету, та К. Вентіг, 

директор університетського відділу міністерства культури Саксонії, який обіймав 

цю посаду до 1909 року, зробили спробу досягнення компромісу в питанні про 

зміни в університетських статутах з міністерством релігії і освіти. У 1912 р. 

К. Лампрехт запропонував канцлеру Т.Б. фон Голльвегу провести обговорення 

актуальних питань університету в межах створеної в 1911 р. в Лейпцигу 

«Німецької конференції ректорів» за ініціативою науковців прусських 

університетів, університетської асоціації викладачів та Спілки педагогіки вищої 

школи на чолі із К. Лампрехтом. Ця конференція мала консолідувати позицію 

керівників німецьких університетів з метою вироблення узгодженої освітньої 

політики. Проте міністр релігії та освіти А. фон Тротт (1909 – 1917 рр.) повністю 

відкинув цю ідею, заперечуючи навіть право ректорів університетів на ухвалення 

юридично обов'язкових рішень для своїх закладів, мотивуючи свою позицію 

приналежністю провідних членів Асоціації університетських викладачів, зокрема 

Л. Брентано, В. Сомбарта, А. Вебера та М. Вебера та Ф. Ліста до лівих сил. 
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Міністр А. фон Тротт наголошував на тому, що прогрес науки не залежить від 

методів та організацій, а виключно від окремих особистостей, котрі визначають 

нові напрями розвитку науки, не опираючись на певні професійні організації.  

Таким чином, університетський статут залишався незмінним аж до реформи 

розпочатої в 1919 р. новим міністром освіти і релігії К. Генішом (1919 – 1921 рр.), 

на що вказує сучасний дослідник історії німецьких університетів Р. фом Брух [26]. 

Проведене дослідження свідчить, що одним із проявів міністерської 

політики в межах визначеного нами І етапу стало також не пряме переслідування, 

а перешкоджання науковій кар’єрі учених, прихильників лівих політичних 

поглядів, зокрема науковців-католиків, учених-соціалістів або соціал-лібералів 

упродовж декількох десятиліть правління Вільгельма ІІ. Лише наприкінці цього 

правління в ході політичної інтеграції католиків покращилися можливості їхнього 

кар’єрного просування в університеті. Проте прихильність науковців до 

соціалістичних або соціал-ліберальних поглядів уважалася абсолютно 

неприйнятною, а тому вони потерпали або через недопуск до викладання 

(Л. Аронс (1898/1900)), або через недопуск до габілітації (Р. Міхельс (університет 

м. Марбург (1907)), Г. Майєр (університет м. Берлін (1917/1918)). Ф. Альтгофф та 

його наступники на посаді керівників департаменту університетської освіти іноді 

вступалися за соціал-лібералів, зокрема за Е. Зомбарта (м. Бреслау 1890 р., 

м. Берлін 1917 р.), І. Ястрова (Берлін, 1905 р.), Г. Геркнера (Берлін, 1907 р.) або 

Ф. Тьонніса (м.  Кіль, 1913 р). Однак вищезгадані науковці не відмовлялися від 

своїх політичних поглядів усупереч перешкоджанню їхній науковій або 

викладацькій кар’єрі з боку міністерств та факультетів, хоча їх габілітація 

відбувалася з затримкою в декілька років, після чого вони тривалий термін 

залишалися на посаді позаштатних професорів, як зазначив сучасний німецький 

дослідник Б. фон Брокке [25].  

Зауважимо, що працівники та керівники міністерства освіти і релігії 

поділяли традиційні й поширені в їхньому середовищі точки зору і демонстрували 

упереджене ставлення до певних нововведень, поширене як у міністерствах 

освіти, так і в академічних колах, що не заважало їм у цілому успішно вирішували 
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проблему експансії й диверсифікації наукового ландшафту на початку ХХ ст. 

Департамент у справах науки не шукав нових шляхів у вирішенні актуальних 

проблем через наявність детального міністерського планування, однак енергійні 

чиновники, які не робили ставку виключно на бюрократичний апарат, такі як 

Ф. Альтгофф, Ф. А. Шульце, К. фон Штейн Альтенштейн, Ф. Шмідт-Отт або 

К.Г. Беккер сприяли реалізації інноваційних проектів і запланованих реформ [96, 

с. 396].  

Отже, за часів монархічного режиму міністерство освіти і релігії 

здійснювало втручання: 

 1) у кадрову політику (ухвалювало остаточне рішення щодо призначення на 

посади професорів);  

2) у фінансову, що стосувалося виділення коштів для розвитку існуючих або 

заснування нових університетів;  

3) у сферу компетенції університетського самоврядування щодо різного 

роду внутрішніх структурних реорганізацій.  

За даними сучасного дослідника історії діяльності прусського міністерства 

освіти і релігії Г. Шпенкуха, характерною рисою діяльності прусського 

міністерства релігії і освіти на визначному етапі було таке: ніщо не вислизало з 

поля зору міністерства і в той же час процес навчання в будь-якій галузі 

користувався достатньою мірою свободи, міністр не втручався безперервно, але 

ніщо не відбувалося без його санкції, проте така практика, зберіглася впродовж 

тривалого часу існування Другої Німецької Імперії (1871 – 1918 рр.) [96, с. 397].  

Проведене дослідження свідчить, що наприкінці ХІХ ст. в університетських 

колах почали лунати голоси про розрив з ідеями В. фон Гумбольдта, університет 

якого, на думку відомого німецького філософа кінця ХХ ст. Ю. Міттельштраса, 

нагадував йому птаха Фенікса, який відродився з попелу старих університетів і 

тому є міфом із самого початку й до кінця [79, с. 63-87].  

Модель німецької університетської освіти ХІХ ст., як зазначалося нами в 

параграфі 2.2, поєднувала в собі наявність особливої університетської культури і 

структури, традиційних та інноваційних університетських складових, а також 
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елементів, що були інтегровані в існуючу університетську реальність, і значна 

кількість яких збереглася аж до сьогоднішнього часу і прямо чи непрямо впливає 

на подальший розвиток галузі університетської освіти Німеччини з властивою для 

неї структурою й культурою. Ця специфічна модель поєднувала в процесі свого 

розвитку риси і культурно-ціннісної парадигми, яка передбачала засвоєння 

студентами універсальних елементів культури і фундаментальних цінностей 

античності засобами систематичного й поглибленого вивчення надбань великих 

мислителів тієї епохи, і риси академічної, яка визначала головною метою 

університетської освіти підготовку випускників університетів до пошуку нових 

знань, розуміння й пояснення оточуючого світу з теоретичних позицій.  

Головними завданнями університетської освіти в межах академічної 

парадигми став пошук наукових знань про природу, людину в суспільстві, космос 

у широкому спектрі математичних, філологічних, фізичних, хімічних та ін. наук, 

передача студентам відповідних теоретичних знань, розвиток фундаментальних 

наук і здійснення фундаментальних досліджень за участю студентів.  

Нагальні ж потреби індустріального суспільства, яке швидко розвивалося, 

вимагали прагматично-технократичної орієнтації університетської галузі, отже, 

переходу до нової парадигми, до створення нової моделі університетської освіти.  

Критика провідної гумбольдтівської концепції освіти і спроби 

діагностування причин її кризи наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. виникли, на 

думку Д. Беннера, через внутрішню динаміку розвитку університетської науки 

[10]. Як стверджує інший сучасний науковець і дослідник історії німецьких 

університетів Т. Ельвайн, те, що вижило є «міфом про Гумбольдта» та ідилією 

[37]:  

-самітність і свобода вченого по відношенню до істини без урахування її 

корисності;  

-автономія та свобода досліджень і викладання як незалежності від держави; 

-єдність дослідження й викладання результатів наукових досліджень; 

- набуття освіти через науку, що означає не лише засвоєння знань; 

- відображення знань та їхню вагомість для людей.  
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Як зазначив Б. Берендт, дослідник історії Берлінського університету, цей 

ідеал ніколи не був реальністю, але університет завжди діяв, виходячи з нього 

[11].  

Ще на першому етапі свого розвитку університет як втілення ідеї 

Гумбольдта та його послідовників, на думку Й. Фіхте, був не в змозі виконувати в 

повному обсязі своє основне завдання – організацію гуманістичної освіти, 

професійної підготовки фахівців і здійснення наукових досліджень − і перестав 

функціонувати як «розсадник наукового духу всієї нації» [41, с. 168].  

Отже, значний вплив на розвиток університетської освіти в Німеччині в 

межах визначеного нами першого етапу відіграла наукова думка, яскравими 

виразниками якої стали видатні представники реформаторської педагогіки 

Е. Бернгейм (народився у 1850 р. у м. Гамбурзі, помер у 1942 р. у 

м. Грейфсвальді) і Г. Шмідкунц (народився в 1863 р. у м. Відні і помер у 1934 р. у 

м. Грейфсвальді). Їхня діяльність була спрямована на реформування університетів 

і становлення педагогіки вищої школи як академічної науки й інституту як «...тієї 

галузі теоретичної і практичної педагогіки, ... яка іменується педагогікою наук і 

мистецтв ...» [20, с.112]. 

Наголосимо, що багатогранна інтелектуальна діяльність цих двох науковців, 

як зауважують представники сучасної німецької дидактики вищої школи 

(Д. Беннер [10] Й. Вільд [108], Г. Тітце [99], та ін.) й дотепер не знайшла гідного 

місця в науковій педагогічній літературі, що пов'язано з деякими фактами їхньої 

біографії та з актуальними тенденціями в розвитку сучасної історії науки про 

освіту, і потребує вивчення їхнього внеску в розвиток німецької педагогічної 

думки, у реформування університетської освіти в Німеччині та становлення 

сучасної андрагогіки.  

Аналіз наукових праць І. Блехле [16 – 22] свідчить, що Е. Бернгейм і 

Г. Шмідкунц найбільш послідовно відстоювали ідею широкого впровадження в 

навчальний процес німецьких університетів педагогіки вищої школи й зробили в 

період їхнього тісного співробітництва (з 1898 по 1934 рр.) вагомий внесок у 

реформування німецьких університетів, який відбиває тісний зв'язок між 
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університетською реформою й педагогікою вищої школи. Обидва науковці та їхні 

однодумці, число яких напередодні першої світової війни постійно 

збільшувалося, здійснили докладний аналіз слабких місць системи академічної 

освіти Німеччини, який дозволив їм розробити теорію педагогіки вищої школи. У 

своїх роботах вони невпинно вказували на практичну неможливість підвищення 

професійного рівня викладачів-початківців без практики обміну педагогічним і 

дидактичним практичним досвідом між ними, формування відповідних традицій і 

глибокого усвідомлення важливості такого обміну.  

Установлено, що причиною незадовільного стану справ у галузі 

університетського викладання науковці вбачали у відсутності нагляду за 

діяльністю викладачів з боку керівництва кафедр, факультетів і університетів, а 

також у відсутності будь-якої регулярної формалізованої взаємодопомоги між 

викладачами.  

Як зазначає І. Блехле [21], найчастіше викладання здійснювалося 

інтуїтивно, у навчальному процесі домінував педагогічний індивідуалізм і 

соліпсизм. Процес викладання розглядався як щось абсолютно індивідуальне, як 

особиста справа кожного індивідуума, котрий викладає, а практика відкритих для 

колег навчальних заходів (лекційних чи семінарських занять) і їх подальше 

колегіальне обговорення була вкрай рідкісним явищем, відвідування занять колег 

з метою обміну досвідом сприймалося в німецькому академічному середовищі як 

безтактність чи навіть свого роду шпигунство.  

Отже, між викладачами університетів не існувало будь-якого 

корпоративного співробітництва з метою узагальнення досвіду, розробки 

сучасних технологій викладання, сучасної дидактичної теорії, навчання 

викладачів-початківців і постійного підвищення викладацької кваліфікації.  

За даними А. Гестріха, сучасного дослідника педагогічної спадщини 

Е. Бернгейма і Г. Шмідкунца, в академічних колах викладачі позиціонували себе 

не як учитель або вихователь, а більшою мірою як учений чи як представник 

творчих професій, а завдання цілеспрямованого підвищення педагогічної 

майстерності не сприймалася цими колами взагалі [47]. Педагогічна майстерність 
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не могла в цих умовах стати предметом досліджень, узагальнених у будь-якій 

теорії. У цих умовах Г. Шмідкунц ще в 1899 р. на сторінках «Вісника педагогіки 

вищої школи» наполягав не тільки на розвитку педагогіки вищої школи як галузі 

педагогіки, але й на створенні нової концепції історії розвитку науки й 

університетів, яка наприкінці ХІХ ст. практично ігнорувала питання якості 

академічного викладання. Тому Г. Шмідкунц наполягав на наданні університетам 

більшої автономії і на обмеженні втручання державної бюрократичної машини в 

діяльність університетів, хоча приватний досвід Г. Шмідкунца свідчив про те, що 

його основні реформаторські імпульси знайшли підтримку саме серед 

представників цієї бюрократії, але не в академічних колах, як очікувалось.  

Г. Шмідкунц представляв в академічних колах німецьку історичну науку і, 

за свідченнями А. Ѓестріха, у ХІХ ст. представники цієї науки вважали себе 

новаторами в галузі дидактики – у тому числі на міжнародному рівні [47]. Саме 

вони розробили й упровадили в практику викладання історії такі соціальні форми 

навчального процесу, як семінари і вправи (практичні заняття, які передують 

лекційному курсу з певної історичної дисципліни). Популяризація цієї практики 

знайшла своє відбиття також у численних висловленнях політиків, чиновників, 

самих викладачів і в наукових працях закордонних історіографів. Однак, як 

зазначає А. Ѓестріх, в останнє десятиліття ХІХ ст. ця точка зору щодо 

інновативності німецької історичної науки викликала сумніви як у професійному, 

інституціональному, так і в дидактичному відношенні [47]. Новаторство німецької 

системи вищої освіти взагалі стало все частіше піддаватися сумніву, оскільки 

інституціоналізація історичної науки в західноєвропейських і американських 

університетах відбувалася на базі національних традицій і не обов'язково на 

прикладі німецької моделі, тобто в закордонних університетах переосмислили і 

деміфологізували німецьку історичну науку. 

Отже, інтерес найбільш передової частини німецьких учених кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., був прикутий до питань організації навчального процесу в 

університетах, до ролі науки, лекційних і практичних форм заняття, що, як вже 

зазначалося вище, пояснювалося загостренням критики на адресу якості 
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викладання в університетах наприкінці ХІХ ст. Саме в цей час відбувалася освітня 

експансія, яка призвела до переповненості навчальних аудиторій, підвищення 

академічного навантаження викладачів, до нехтування діалогічними формами 

навчання, до зниження інтенсивності комунікації між викладачами і студентами − 

усі ці негаразди позначилися на зниженні якості німецького університетської 

освіти і на втраті німецькими університетами свого міжнародного престижу.  

Ідеї німецьких реформаторів, які наполягали на корисності вивчення 

зарубіжного й зокрема американського досвіду організації навчання й наукових 

досліджень і застосування його в німецьких університетах, не знайшли необхідної 

підтримки в німецькому університетському середовищі. Основним носієм цих 

ідей в німецькому реформаторському середовищі, як зазначалося вище, виявився 

історик із Грейфсвальда Е. Бернгейм, який в подальшому став разом із 

Г. Шмідкунцом засновником педагогіки вищої школи як самостійної галузі 

педагогіки й академічної науки і здійснив аналіз проблематики педагогічної 

роботи в університеті. Результати свого дослідження науковець виклав у своїй 

промові «Про загрозливий стан наших німецьких університетів», проголошеної 

ним у зв'язку з його вступом на посаду ректора університету м. Гейфсвальда у 

1899 р., а також у його інших працях, зокрема доповіді «Про недостатнє уміння 

студентів виражати свої думки», у його публікації «Вивчення історичних наук в 

університеті. Навчальні плани» [12; 13].  

Свої висновки про стан справ в університетах однодумець Е. Бернгейма 

Г. Шмідкунц підкріпив численними публікаціями в «Доповідях з педагогіки 

вищої школи», у журналі «Німецька школа», «Педагогічний архів», а також у 

«Журналі педагогіки вищої школи» [26], [27]. Науковець і практик закликав у 

першу чергу до впровадження в навчальний процес розробок дидактики вищої 

школи. Зауважимо, що робота Г. Шмідкунца «Вступ до педагогіки вищої школи» 

[90], опублікована в 1907 р. і представлена увазі педагогічної громадськості, стала 

першою науковою фундаментальною працею за тематикою педагогіки вищої 

школи. Ця робота містить викладені в стиснутому вигляді цільові настанови 

педагогіки вищої школи, точки зору Г. Шмідкунца і, крім того, головні ознаки й 
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основні форми педагогіки вищої школи, серед яких були названі й 

схарактеризовані академічні свободи навчання, учіння і життя, індивідуальна 

зацікавленість студента в навчанні, а також індивідуальна спеціалізація 

викладачів і студентів. Об'єктивними головними  ознаками педагогіки вищої 

школи Г. Шмідкунц називав передачу із покоління в покоління наукових даних, 

неминучу значущість традиційних цінностей, а також навчання за фахом [90].   

Зміст статті Е. Бернгейма «Про загрозливий стан наших німецьких 

університетів», який був сприйнятий у колах ультраконсервативного 

академічного середовища як «лиховісне прорікання», тим не менш, викликав в 

німецькому суспільстві жваву дискусію про необхідність реформування системи 

університетської освіти та дотримання викладачами відомих із наукової 

літератури і практики дидактичних принципів. 

У відповідь на статтю Е. Бернгейма [12] у німецькій пресі з’явилася стаття 

анонімного автора, який посилався в ній на спостереження і досвід куратора 

університету м.   Галле, таємного радника доктора Ф. Шрадера (див. [21]). Автор 

даної статті захищав німецьку систему вищої освіти і, насамперед, таку форму 

навчання, як лекцію, яка, на думку автора, була невід'ємною складовою не тільки 

викладання історичних наук, але й природознавства. Водночас автор засуджував 

надмірне захоплення університетськими викладачами практичними формами 

занять і застерігав від знищення лекції як форми навчання. Як указує А. Гестріх 

[47], ці побоювання були абсолютно необґрунтовані, оскільки навіть у самих 

прореформістських німецьких університетах (у т.ч. Лейпцизькому) усі три 

зазначені вище форми навчальних заходів здійснювалися паралельно і взаємно 

доповнювали одна одну. Е. Бернгейм не був супротивником лекцій, навпаки, він 

уважав її невід'ємною формою навчання, проте його не влаштовувала сама форма 

проведення лекцій. Лекції з історичних наук зводилися до повідомлення 

студентам фактів, які вони могли знайти в доступній для них літературі, проте не 

розкривали причинно-наслідкові зв’язки між фактами через недостатню 

кваліфікацію лектора або через  відсутність фахової комунікації між студентами 

та викладачами в умовах масового університету. Утруднення викликало у 
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студентів не засвоєння самих фактів, а інтерпретація їх взаємозв'язків з боку 

авторів самих першоджерел, тому роз'яснення тієї чи іншої інтерпретації, на 

думку Е. Бернгейма, є основним завданням лектора. 

З одного боку, Е. Бернгейм [13] убачав за необхідне обмежити навчальну 

свободу студентів, з іншого боку, уважав неефективним щотижневе лекційне 

навантаження студентів тривалістю близько 30 годин, наполягав на його 

розумному скороченні й заміні лекційних заходів практичними. Семінарська 

форма занять не домінувала в німецькій академічній дійсності, а сам принцип 

навчання й учіння через дослідження знаходив усе менше втілення в німецькій 

академічній реальності, не змінював стиль викладання і характер академічної 

поведінки. Потенціал семінарської форми занять, утиснутий у тверді ієрархічні 

рамки університетів, у яких домінували ординарні професори, не міг розкритися 

на тлі зростаючої кількості студентів. 

Саме на подолання цих недоліків, викликаних неготовністю університетів 

до збільшення числа студентів у нових політичних і економічних умовах, були 

спрямовані реформістські пропозиції Е. Бернгейма [13, там само]. На його думку, 

саме семінари і вправи були тими формами занять, що дозволяли студентам 

сформувати в собі критичне ставлення до викладених фактів і коментарів, розвити 

в собі самостійність мислення і формувати навички проведення дослідження. 

Цілком зрозуміло, що Е. Бернгейм був далекий від думки, що критичний характер 

мислення і навички критичного переосмислення першоджерел і дослідницької 

літератури були прищеплені студентам-початківцям ще під час їхнього навчання 

у гімназіях, тому він запропонував розробити курс вступних лекцій для всіх 

спеціальностей. Науковець переслідував подвійну мету: по-перше, він виступав за 

зсув акцентів убік тих форм навчальних заходів, які сприяли активному 

самонавчанню студентів, і, по-друге, він прагнув до заохочення студентів до 

цього самонавчання з боку викладачів. 

Аналіз наукових праць Ф. Крона [73], Е. Лайтнера, Д. фон Квайса, 

Ф. Шмітгальса [76] свідчить про те, що ключовим словом університетських 

дискусій того часу стала й ходегетика, що була сукупністю наставлянь для 
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студентів щодо пошуку оптимального шляху для самостійного вирішення 

дослідницьких проблем. Ці дискусії свідчать про велику кількість прихильників 

Е. Бернгейма в університетських та освітянських колах, котрі активно виступали 

за удосконалення академічного навчання й за розробку та впровадження нової й 

сучасної педагогіки вищої школи.  

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що одним із найвидатніших 

прихильників Е. Бернгейма був Г. Шмідкунц [91], [92] – філософ і педагог, котрий 

за протекцією прусського міністра освіти і релігії К.Г. Беккера очолив одну із 

найперших у світі університетських кафедр педагогіки. Як і Е. Бернгейм, 

Г. Шмідкунц убачав недоліки університетів у низькій дидактичній підготовці 

викладачів, тому у 1898 р. він не тільки ініціював створення окремого інституту 

дидактики вищої школи, але й «Спілки педагогіки вищої школи» (у 1898–1909 

рр.; з 1910 – 1934 р. «Товариства педагогіки вищої школи»), зорієнтованої на 

міжнародне співробітництво у цій галузі [16 – 22].  

Результати проведеного нами дослідження дозволяють стверджувати, що 

заснування Е. Бергеймом у 1898 р. «дидактичної спілки викладачів усіх 

навчальних закладів» у м. Грейфсвальд сприяло поєднання реформаторських 

педагогічних намірів представників науки й шкільної практики, оскільки всі 

групи викладачів (вчителі народної школи, гімназій різного профілю і викладачів 

ЗВО, зокрема жінки напередодні одержання ними доступу до вищої освіти в 

Німеччині) працювали над удосконалюванням процесу навчання під час 

обговорення нових ідей і їхнього практичного втілення. За цим стояла ідея 

широкомасштабного, одноманітно організованого руху викладачів і вчителів за 

реформування системи освіти під егідою головної організації, яка мала 

здійснювати всеохоплююче реформування навчальних закладів усіх рівнів.  

Установлено, що «Спілка педагогіки вищої школи» мала власний 

друкований орган, проводило свої засідання й піклувалося про практичну 

перепідготовку своїх членів. Ії склад сформувався з числа декількох ліберально 

налаштованих викладачів вищої школи (головним чином, приват-доцентів, 

матеріальне становище яких залежало від надходження коштів через сплату 
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студентами «лекційних грошей»), які конкурували з ординарними професорами за 

одержання коштів і були зацікавлені в привабливості своїх лекцій для студентів-

слухачів, тобто виходячи з певних кар’єрних міркувань і професійних переконань. 

Під час міжнародних конгресів, які проводилися «товариством педагогіки вищої 

школи» в Берліні (1910 р.), Мюнхені (1911 р.) і Лейпцигу (1912 р.), Е. Бернгейм і 

Г. Шмідкунц займалися постійним обміном ідей із ученими, представниками 

європейського, американського й азіатського освітнього простору, 

співробітничали з видатними представниками реформаторської педагогіки, 

зокрема, з Р. Ойленбергом, Ф. В. Ферстером, Л. Гурліттом, Г. Кершенштейнером, 

К. Лампрехтом, П. Наторпом та ін. [9]. 

У 1910 р. членами «Товариства педагогіки вищої школи» стали вчені не 

тільки німецькомовних держав, але й багатьох європейських держав і США. Одна 

з основних цілей діяльності цього об’єднання полягала у створенні інститутів, які 

займаються педагогічною й дидактичною підготовкою викладачів вищої школи. 

Установлено, що наприкінці ХІХ ст. предметом обговорень «Спілки 

педагогіки вищої школи» стала проблема вільної та автономно організованої 

наукової комунікації між студентами та викладачами стала очевидною. 

Зауважимо, що ця проблема також розроблялася Е. Бернгеймом, Г. Шмідкунцом, 

їхніми однодумцями й супротивниками − представниками реформаторської 

педагогіки. На відміну від ходегетики, яка була заснована на науковому 

обґрунтуванні й удосконаленні  навчання в університеті шляхом розвитку 

академічних здібностей студентів, концепція педагогіки вищої школи була 

спрямована на розробку наукової теорії, а потім і на вдосконалення практики 

навчання як такої. Незважаючи на всі посилання на класичну концепцію, 

концепція педагогіки вищої школи, як зазначила дослідниця педагогічних праць 

Е. Бернгейма та Г. Шмідкунца, І. Блехле [20], передбачала певну зміну кута зору 

на педагогічні проблеми в порівнянні з ходегетикою. Істотні зміни відбулися в 

соціальному складі і, насамперед, у рівні шкільної підготовки студентів, які 

вступали до університетів не тільки як випускники гуманістичних гімназій, але й 

реальних гімназій, вищих реальних училищ, учительських семінарів і середніх 
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технічних закладів. Німецькі університети постали перед необхідністю 

оптимальної організації навчального процесу, яка обґрунтовує вимогу щодо 

розробки педагогіки вищої школи, яка була висунута Е. Бернгеймом і Спілкою 

педагогіки вищої школи (див. М. Баумгартен «Професори й університети в 

ХІХ ст. (1997) [5]), а також Г. Шмідкунцом, «засновником німецької дидактики 

вищої школи» (див. К. Кульманн «Виховання й освіта. Вступ до історії й 

актуальності педагогічних теорій» (2013) 75; с. 51, 81, 131]; М. Енгельс 

«Управління державними університетами» (2001) [38, с. 26]).  

Отже, Е. Бернгейм, Г. Шмідкунц та їхні однодумці, розробляли, 

обговорювали й відстоювали свої реформаторські позиції в межах «Спілки 

педагогіки вищої школи» (у 1898 – 1910 рр.) згодом «Товариства педагогіки 

вищої школи» (у 1910 – 1934 рр.).  

Варто зазначити, що інституціоналізація реформаторських ідей 

Е. Бернгайма і Г. Шмідкунца відбулася шляхом заснування самостійного 

«інституту педагогіки вищої школи», який мав виконувати чотири основних 

завдання:  

1) збирання та накопичення бібліографічного, бібліотечного й архівного 

матеріалу за певними аспектами педагогіки вищої школи;  

2) надання інформації фахівцям у галузі педагогіки вищої школи; 

 3) створення умов для інтеграції цього закладу в структуру університетів і 

4) публікація наукових матеріалів з академічної педагогіки [91].  

Центральний елемент реформаторської концепції Е. Бернгайма і 

Г. Шмідкунца є ідея відкритості університету, яка припускала реалізацію 

внутрішніх і зовнішніх змін у діяльності університету. Суть цих змін можна 

викласти у трьох пунктах:  

1) налагодження внутрішнього університетського міжгалузевого наукового 

співробітництва;  

2) організація міжрегіональної дослідницької кооперації;  

3) сприяння співробітництву викладачів різних педагогічних закладів у 

впровадженні відкритості університетів [6].  
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Виявлено, що наміри Е. Бернгейма і Г. Шмідкунца полягали не тільки в 

організації співробітництва викладачів усіх педагогічних закладів, але й  у 

постійному підвищенні кваліфікації викладацького складу навчальних закладів, 

що було головним завданням канікулярних курсів, організованих у 1889 р. 

Я. Рейном і Е. Детмером у Йені і Е. Бернгеймом 1894  р. у Грейфсвальді [7]. 

Аналіз наукових джерел (Г. Шпенкуха [96], М. Шелера [88], А. Фогта [102] 

та ін.) свідчить, що суттєвий вплив на розвиток університетської освіти в 

Німеччині в межах виділеного нами 1 етапу відігравали благодійні внески різних 

асоціацій і підприємств, а також приватні пожертвування. Так, було відкрито 

декілька вищих технічних шкіл (в Аахені, Данцигу й Бреслау), а також інших 

вищих галузевих шкіл (в Мюнстері, Франкфурті-на-Майні, Кельні), важливу роль 

у заснуванні яких, за даними Г. Шпенкуха [96], відіграли благодійні внески 

(наприклад, спонсорська допомога від промисловців і банкірів здебільшого 

єврейського походження).  

Проведене дослідження свідчить, що мету та завдання університетської 

науки в межах першого виділеного нами етапу, а саме в епоху «Другої 

індустріальної революції» в Німеччині (кінець ХІХ ст. –1914 рр.), все більше 

визначала держава шляхом надання пріоритетного фінансування конкретним 

напрямам дослідження, які задовольняли її потреби і потреби великого бізнесу. 

Для задоволення цих потреб у 1911 р. було організовано Науково-дослідного 

товариства ім. кайзера Вільгельма, яке очолив видатний учений-теолог А. фон 

Гарнак і яке об’єднало у своїх структурах 21 науково-дослідний інститут. До 

складу цього товариства увійшли науково-дослідні центри університетів, які 

виокремилися з університетських структур з метою покращення умов 

фінансування своїх здебільшого прикладних і значної частини фундаментальних 

досліджень і умов здійснення своїх досліджень. Так, в університетах не вистачало 

приміщень для фізичних і хімічних лабораторій, масштаби яких набували 

розмірів промислових підприємств, і для науково-технічного персоналу, зокрема, 

санітарів в університетських клініках, викладачів іноземних мов, бібліотекарів, 

лаборантів, співробітників університетських періодичних видань та ін. 
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Домінування ординарних професорів у структурах університетів гальмувало 

кар’єрний ріст молодих науковців, асистентів, приват-доцентів і позаштатних 

професорів і посилювало їхній відтік до інститутів Наукового товариства ім. 

кайзера Вільгельма І.  

Наголосимо, що розрив з ідеями В. фон Гумбольдта посилився не тільки 

через вимоги суспільства до посилення прикладної орієнтації університетської 

освіти, а також через конфлікт із принципами «навчання через дослідження», 

«виховання через спільну дослідницьку діяльність» і «єдності наук». Умови 

експансії університетської освіти не дозволяли залучати до дослідницької 

діяльності весь контингент студентів, а лише обмежену кількість зацікавлених і 

здатних до науки осіб, а, по-друге, поняття «освіта» і «наука» набули нового 

значення під час подальшого розвитку німецької науки й суспільства, оскільки 

суспільство потребувало не загальної освіченості, загальної ерудиції випускників 

університетів, а наявності в них професійних знань, умінь і навичок.  

Зазначимо, що наприкінці ХІХ ст. потреби у високих витратах на 

проведення досліджень, збільшення кількості позауніверситетських науково-

дослідних інститутів і чисельності студентів призвели й до поступового 

структурного відокремлення дослідження й навчання в університеті як основних 

його функцій. Дослідна діяльність науковців сприймалась як основна, виховна, 

що здійснювалася через залучення студентів до науки, відійшла на задній план, 

оскільки відтепер лише окремі студенти могли залучатися до роботи в 

лабораторіях і семінарах професорів, викладання втратило свій високий рівень, 

насамперед, через диспропорцію між кількістю професорів і студентів (1: 18), а 

також через перевантаженість викладачів організаційною та дослідною роботою 

та традиційно скептичним ставленням до своєї дидактичної кваліфікації, що 

позначалося на виборі методів і соціальних форм навчання.  

Лекції як доступна для всіх студентів соціальна форма навчання набувала 

усе більшого значення, а практичні заняття, що відбувалися в переповнених 

аудиторіях, унеможливлювали широке й ефективне обговорення певних наукових 

проблем студентами й викладачами, дистанціювали студентів від викладачів 
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через зменшення контактів між ними, унеможливлювали індивідуальну роботу 

викладачів зі студентами.  

Розвиток нових навчальних дисциплін, що виникли впродовж ХІХ ст. (докл. 

пар. 2.3 – С. Ч.), і їхня інституціоналізація вимагали в ХХ ст. відповідного 

кадрового забезпечення університетської науки і освіти для їх ефективного 

функціонування. Зазначимо, що на межі ХІХ ст. і ХХ ст. ординарні професори, 

кількість яких була незначною (приблизно 800 осіб), мали привілейоване 

становище в університеті, а їхня приналежність до верхнього прошарку 

суспільства була тісно пов`язана зі становим – елітарним − характером освіти й 

загальним визнанням у німецькому суспільстві права культурної сфери на 

автономію. Елітарність університетської освіти Німеччини визначала і 

приналежність головних її суб’єктів, ординарних професорів, до інтелектуальної 

еліти суспільства. 

Ординарні професори мали статус державних службовців, утворювали 

прошарок освітньої буржуазії (нім. «Bildungsbürgertum») – одного із верхніх 

соціальних станів суспільства – і одноосібно керували науково-дослідною 

діяльністю в межах своїх підрозділів, визначали напрями їхньої діяльності, 

регулювали кадровий склад співробітників, визначали кар’єру молодих науковців, 

складали кошторис досліджень і затверджували його у приватних перемовинах із 

міністрами або керівниками департаментів міністерств, уособлювали певну 

наукову галузь у стосунках із міжнародною науковою спільнотою. Їхні намагання 

зберегти свій статус із матеріальних міркувань та ідейних переконань, як заначила 

І. Блехле, гальмувало зміни в структурі університетського самоврядування 

всупереч появі нових наукових дисциплін [20, с. 135].  

Установлено, що кількість штатних (ординарних) професорів у межах 

визначеного нами етапу зростала недостатньо через нестачу державних коштів на 

оплату праці цієї категорії працівників і їхнього (штатних професорів –  С. Ч. ) 

небажання створювати навколо себе конкурентне середовище. Як зазначає 

дослідник реформаторської педагогіки І. Блехле, через експансію 

університетської освіти німецькі університети відчули гостру потребу у 
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викладачах, проте, оскільки ординарні професори зосередилися на дослідницьких 

і адміністративних функціях, адміністрація університетів була вимушена більш 

широко залучати до викладацької діяльності позаштатних професорів, приват-

доцентів та асистентів, унаслідок чого кількість позаштатних викладачів 

перевершувала кількість штатних майже втричі [20, с. 133]. Ці позаштатні 

професори і приват-доценти, які мали значне викладацьке й дослідницьке 

навантаження й одержували свій основний заробіток за межами університетської 

діяльності, змушені були здебільшого протягом багатьох років (у тому числі 

десятиліть), а часто абсолютно марно очікувати на появу вакантних посад 

ординарних професорів на певних кафедрах і на задоволення своїх певних 

кар’єрних амбіцій [20, с. 136].  

Згодом цей конфлікт навколо організаційних привілеїв, виділення коштів і 

рівноправності в межах академічної спільноти німецького університету − 

конфлікт поколінь – впливав тривалий час на формування характеру німецької 

університетської освіти як багаторівневої і багатофункціональної ієрархічно 

побудованої системи, що складалася не тільки із сукупності окремих 

університетів як автономної корпорації викладачів і студентів, розподілених по 

факультетах, але й ґрунтувалася на різноманітті складних особистісних і 

функціональних стосунках між членами університету, які визначали розвиток 

університетської галузі як досить закритої для зовнішнього світу олігархічно 

побудованої бюрократичної системи в межах домінуючої академічної парадигми.  

Під час дослідження виявлено, що характерною рисою розвитку 

університетської освіти на початку ХХ ст., став суттєвий кількісний ріст 

студентства до 50 000 осіб (дані 1906 р.). Ці дані, порівняно з 1880 р., свідчать про 

подвійне збільшення студентів, які були розподілені між традиційними 

факультетами (теологічним, філософським, юридичним і медичним) і новими 

(математичним і природознавчим) 23 університетів, а також 15 вищих технічних 

шкіл Німеччини (див. Д. Фаллон (1980) [39, с. 133]), які здійснили вагомий внесок 

у формування прошарку технічної інтелігенції і становлення Другої Імперії як 

європейської індустріальної і військової наддержави. Цей внесок вищих 
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технічних шкіл був високо оцінений кайзером Вільгельмом ІІ, який своїм указом 

(жовтень 1899 р.) закріпив за вищими технічними школами Пруссії (у мм. Берліні, 

Брауншвайзі, Бреслау, Данцигу, Ганновері та ін.) право на габілітацію і промоцію, 

а також видачу випускникам диплома, який засвідчував кваліфікацію 

дипломованого інженера та доктора інженерних наук, що наблизило галузь вищої 

технічної освіти до університетів, однак не змінило характер їхньої наукової, 

проте практично орієнтованої освіти і науки. Ці зміни слугували взірцем для 

решти регіональних держав, які підвищили статус своїх вищих технічних шкіл (у 

мм.   Дрездені, Фрайберзі, Мюнхені, Штуттґарті, Ахені та ін). Ця подія 

ознаменувала появу нової галузі вищої освіти, відтермінувала докорінні зміни в 

галузі університетської освіти, яка продовжувала перебувати в межах кульурно-

ціннісної й академічної парадигми свого розвитку. Такі зміни в галузі вищої 

освіти Німеччині були викликані з ростом чисельності випускників гімназій, 

збільшенням можливостей кар'єрного росту для випускників університетів та 

вищих технічних шкіл і підвищенням життєвого рівня населення.  

Наголосимо, що більшість німецьких студентів наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. прагнула отримати певну професію (лікаря, учителя чи юриста) і 

працювати за межами університету [ (див. І. Блехле [19, с. 23; 20, с. 143])]. 

Подальша кар’єра випускників університетів залежала від результатів складання 

державного іспиту як передумови для заняття відповідної посади і для 

підтвердження отриманої кваліфікації, яка гарантувала випускнику досягнення 

успіху в кар'єрі вчителя гімназії, юриста, теолога, медика чи державного 

службовця. Державний іспит забезпечував, з одного боку, відносно чітку 

професійну орієнтацію студентів, з іншого боку, припускав оволодіння  

професійно-орієнтованими спеціальними знаннями протягом додаткового терміну 

їхньої практичної діяльності за межами університету (див. М. Дьорінг, В. Целе 

(1979) [35, с. 50]).  

У німецьких університетах початку ХХ ст. як учені-початківці, так і 

студенти, котрі хотіли отримати професію в межах обраної ними спеціальності, 

проходили підготовку для виконання своїх майбутніх професійних обов'язків на 
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базі того самого навчального матеріалу і за однаковими методиками, проте 

пріоритетом фахової підготовки науковців користувалася саме професійна 

підготовка, що більше не відповідало вимогам часу й потребам у пришвидшенні 

професійного вступу молодих фахівців у професію. 

Дж. Бен-Дейвід резюмує це роздвоєння мети німецької університетської 

освіти в такий спосіб: «The German system has actually worked as a dual system, 

since it has concentrated a disproportionate effort on the training of an elite and 

provided a more general education to the bulk of the professionals». («Німецька 

система дійсно функціонувала як подвійна система, оскільки вона зосередила 

диспропорційні зусилля, з одного боку, на підготовці еліти, а, з іншого боку, 

надавала можливість великій кількості фахівців здобути більш загальну освіту») 

[9, с. 51]. Згодом виявилося, що професійна підготовка, у порівнянні з 

фундаментальною науковою освітою, яку здобувала незначна кількість відібраних 

молодих учених, була поверхневою, часто дуже безсистемною і не ефективною. 

Дж. Бен-Дейвід указує на дві причини, які вплинули на ситуацію в галузі 

німецької вищої освіти на початку ХХ ст. По-перше, унаслідок неприйняття 

німецькою університетською спільнотою професійно-прагматичної спрямованості 

університетської освіти в підготовці фахівців університети надавали студентам 

переважно дисциплінарні теоретичні знання. У свою чергу держава забезпечувала 

доступ випускників університетських факультетів до професійної діяльності лише 

після завершення досить довготривалого за часом стажування в певних галузях 

після закінчення курсу навчання в університеті й після успішного обов’язкового 

складання державних професійно-орієнтованих іспитів. Насамперед, це 

стосувалося чотирьох традиційних факультетів, які здійснювали професійну 

підготовку лікарів, юристів, теологів і вчителів. Стажування представників цих 

спеціальностей часто були не лише довготривалими, але й неоплачуваними, що 

дозволяло державі здійснювати відсів професіоналів на користь лояльних до 

влади й консервативно налаштованих представників вищого класу суспільства, 

які мали ресурси для безоплатної праці під час стажування, а певні професійні 

підсистеми надавали молодим фахівцям практичні спеціальні знання, що 
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дозволяли випускникам університетів ставати вікаріями, стажистами й 

асистентами та ін., як зазначає І. Блехле [19, с. 51]. 

По-друге, причина зневажливого ставлення університетської спільноти до 

професйно-орієнтованої підготовки студентів лежала в самій природі професій. 

Оскільки споживачі професійних послуг, роботодавці чи пацієнти, часто не мали 

необхідних професійних спеціальних знань, вони не могли оцінити  компетенцію 

професіонала, а просто довіряли університетському диплому [9, с. 32]. Якщо ще 

наприкінці ХІХ ст. університети обґрунтовували необхідність отримання 

випускником класичної освіти як передумови для виконання професійних 

обов'язків і доказу його професійної спроможності, то з посиленням позицій 

природничих наук відбувся занепад класичної освіти в університетах.  

«Загальна» освіта, на яку ще тривалий час орієнтувалися як на важливий 

елемент спеціалізованих предметних навчальних програм і яка перестала 

відповідати потребам майбутньої професійної діяльності випускників, 

сприймалася, тим не менше, як засіб забезпечення якості професійної підготовки, 

через що, як зазначає Дж. Бен-Дейвід, у німецьких університетах не були 

впроваджені загальновизнані стандарти практичної професійно-орієнтованої 

підготовки [9, с. 38].  

Хоча пересічний німецький студент того часу міг закінчити процес 

навчання в університеті, не отримавши глибоких спеціальних знань, наявність 

університетського диплома характеризувало його власника, щонайменше, як 

випускника, котрий має достатню загальну ерудицію у своїй галузі, однак 

німецька система університетської освіти  не гарантувала наявність достатнього 

рівня професійної компетенції. На думку сучасного американського дослідника 

університетської освіти європейських країн Дж. Бен-Девіда, «nothing in the 

German system ensured a reasonable degree of competence. Such competence could be 

acquired, of course, but a professional degree could also be obtained without 

competence in either the disciplinary basis, or in the practical art of the profession. 

What a German degree stood for was very often a quasi-specialized, but actually rather 

general, philosophical erudition about оnе's field of studies» («ніщо в німецькій 
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системі не забезпечило розумного ступеня компетентності. Така компетенція, 

звичайно, могла бути здобута, але професійний ступінь також можна було 

отримати без наявності фахової компетенції або професійної кваліфікації. 

Німецький академічний ступінь дуже часто свідчив про наявність нібито 

спеціалізованої, але насправді загальної філософської ерудиції в межах певної 

галузі науки») [9, с. 51].  

Отже, як зазначив Дж. Бен-Дейвід, університетський диплом і засвоєння 

теоретичних засад спеціальності в очах клієнтів свідчили про інтелектуальні 

якості випускників і викликали довіру з їхнього боку до рівня набутою ними 

компетенції, а певні професійні знання водночас формували соціальний статус 

випускника [9, с. 31].  

Після завершення навчання в університеті випускники здобували необхідні 

їм професійні знання і навички протягом визначеного державою досить тривалого 

періоду практичної професійної підготовки в галузі певної професійної 

діяльності, що суперечило потребам індустріального суспільства у швидкому 

вступі випускника у професію з необхідним для цього обсягом професійних 

знань, умінь і навичок, зокрема в технічних і інженерних спеціальностях. 

Таким чином, на межі ХІХ і ХХ ст. сформувалася нова концепція освіти, яка 

діяла в рамках академічної парадигми й суттєво відрізнялася від ідеальної 

неогуманістичної концепції університетської освіти, що вважала основним 

завданням випускника подальше присвячення себе науковій діяльності без 

конкретизації кінцевої мети.  

Проведене дослідження свідчить, що напередодні Першої світової війни 

Німеччина інтенсифікувала свої дипломатичні контакти зі США, зближення з 

якими відбувалося на противагу зміцненню союзу країн Антанти і сприяло 

інтенсифікації культурного й освітнього обміну між двома країнами. Що 

стосується останнього, то він викликав неоднозначну реакцію в німецькому 

академічному середовищі, оскільки американський досвід і американські моделі 

навчання, на думку консервативно й націоналістично налаштованих діячів 

німецької освіти, настільки інтенсивно впроваджувалися в німецьку дійсність, що 
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загрожували існуванню німецької культурної спадщини. Проте, ще в 1904 р. у дію 

вступила угода між Німеччиною і США про культурний обмін, яка сприяла 

обміну університетськими професорами, а у 1905 р. до цієї угоди приєдналася 

угода про обмін учителями і студентами − таким чином відбулося не тільки 

визнання досягнень академічної освіти США в галузі її професіоналізації й 

експансії, але й докорінно змінилося її сприйняття. Було визнано доцільним 

впровадження американського досвіду в процес реформування німецької галузі 

освіти, а ведучою силою в цих процесах ознайомлення з американським досвідом 

стали не тільки німецькі професори, але й, як зазначає Г. Шпенкух, Ф. Альтхофф, 

директор департаменту університетської освіти прусського міністерства освіти і 

релігії (1882-1907 рр.) [96].  

Саме його діяльність, на думку історика університетської освіти Німеччини 

Г. Шпенкуха, наклала дуже помітний відбиток на функціонування системи освіти 

не тільки в Пруссії, але й по всій Німеччині. У 1900 рр. спостерігався помітний 

відтік американських студентів із німецьких ЗВО, що викликало певну 

стурбованість прусського міністерства освіти і релігії. Делегація німецьких діячів 

вищої освіти від’їхала до США для вивчення стану справ у галузі американської 

вищої освіти. Е. Бернгейм і Г. Шмідкунц з певних причин не увійшли до складу 

німецької делегації, але відправили до США свого прихильника К. Лампрехта, 

котрий, перебуваючи в Америці, дійшов висновку про те, що проведення реформ 

у галузі вищої освіти і розвиток дидактики вищої школи не є виключно 

німецькою проблемою (див. А. Ѓестріх (2006) [47]). До висновку про необхідність 

змін у німецькій освітянській галузі німецькі науковці й освітяни приходили не 

лише під час перебування в ознайомлювальній поїздці американськими ЗВО, але 

й під час міжнародних конференцій, які регулярно, аж до початку 1930 рр., 

проводилися німецьким товариством педагогіки вищої школи. Ознайомлювальні 

поїздки по США дозволили представникам Німеччини визнати ефективність 

прагматичного підходу їхніх американських колег до вирішення питань 

дидактики вищої школи й самої педагогіки вищої школи як невід'ємної складової 

академічної освіти.  
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Варто зазначити, що американські колеги були здивовані відсутністю 

педагогіки в переліку академічних дисциплін німецьких університетів, хоча для 

них Німеччина була всесвітньо визнаною батьківщиною найбільш прогресивних і 

впливових педагогічних концепцій. У сприйнятті німецької делегації система 

вищої освіти США в цілому виявилася більш відкритою до нововведень і реформ, 

ніж німецька, оскільки в Німеччині будь-які ідеї реформування вищої освіти і 

впровадження нових педагогічних і дидактичних ідей наштовхувалися на 

запеклий опір консервативних сил як серед політиків, так і серед освітян, а 

обговорення цих ідей проходило в атмосфері більш запеклих і принципових 

суперечок, аніж в інших європейських країнах чи США. Прихильники 

реформування галузі німецького вищої освіти, спираючись на певні статистичні 

дані про відтік іноземних студентів із німецьких ЗВО, наполягали на небезпеці 

незворотності втрати Німеччиною свого лідерства у світових масштабах та 

обґрунтовували своє бачення проблем не тільки конкретним досвідом свого 

ознайомлення з американською концепцією організації наукової й освітньої 

діяльності, але й самою специфікою навчального процесу в ЗВО США, яку 

визначали два моменти: 1) співвідношення кількості викладачів і студентів в 

університетах США і 2) стиль викладання.  

За даними А. Ѓестріха, представники німецької делегації звернули увагу на 

те, що, незважаючи на освітню експансію в США, співвідношення студентів і 

викладачів залишилося на колишньому рівні 6 до 1, проте у Німеччині воно 

складало в середньому 18 до 1 [47]. Тому реформатори вбачали необхідність у 

дворазовому чи триразовому збільшенні числа викладачів у німецьких 

університетах не тільки з метою збереження іміджу німецьких ЗВО, але і його 

підвищення. Головну проблему реформатори вбачали в переповненості аудиторій 

у німецьких університетах, на що вказували К. Лампрехт, професор історії 

Боннського, Марбурзького і Лейпцизького університетів, і Е. Бернгейм у своїх 

виступах на Берлінській конференції товариства педагогіки вищої школи у 1910 р. 

[47]. Обидва науковці усвідомлювали те, що існує необхідність не тільки у зміні 

кількісних параметрів німецької навчальної діяльності через збільшення кількості 
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робочих місць для викладачів, але й в поліпшенні якісних параметрів, тобто 

якості освіти через підвищення дидактичної кваліфікації викладачів і 

впровадження в структури німецьких університетів педагогіки вищої школи як 

академічної дисципліни.  

Засновники педагогіки вищої школи наполягали на деієрархізації всієї 

системи функціонування німецьких університетів і навчального процесу в них, 

тобто в подоланні домінуючого становлення ординарних професорів, які 

безроздільно панували в них. Під час дискусій, які торкалися політики в галузі 

вищої освіти, розглядався американський досвід у цій сфері, зокрема два 

позитивних моменти:  

1) відкриття суспільству американських університетів через залучення до 

цього процесу молодого академічного покоління та через розбудову контактів 

університетів і середніх шкіл;  

2) можливість викладацької кар’єри з подальшим зайняттям посади 

професора в будь-якому ЗВО США фахівцем, який мав досвід роботи вчителя 

народної школи й розвинуті фахові й дидактичні компетенції.  

К. Лампрехт (див.[47]) проявив ініціативу й використав набутий у США 

досвід у своєму університеті. З метою подолання домінуючого впливу 

консервативної університетської еліти педагог заново сформував штат своєї 

кафедри виключно із викладачів-початківців і залучив студентів до активної 

участі у прийнятті рішень, які стосувалося організації навчального процесу, 

управління університетом та організації дослідницької роботі в рамках «робочих 

навчальних заходів».  

У той час, коли К. Лампрехт займався розробкою планів корінного 

реформування університетської освіти Німеччини, зокрема проектуванням 

кампусів за американським зразком, Е. Бернгейм сконцентрував свою увагу на 

розвитку й удосконалюванні дидактики вищої школи в рамках роботи товариства 

педагогіки вищої школи (див. І. Блехле (2000) [19]). Запропоновані ним 

нововведення стосувалися не тільки семінарських занять, але й лекцій, під час 

яких, на думку Е. Бернгейма, лектори мають розглядати проблеми й 
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наголошувати на взаємозв'язках між фактами, організовувати діалог зі студентами 

і використовувати різноманітні риторичні прийоми. Ці прийоми повинні 

стимулювати формування невимушеної й зацікавленої комунікації в аудиторії між 

студентами й лектором незалежно від кількості присутніх на лекції студентів. 

Випадки переривання лекції приват-доцента за допомогою спонтанно 

сформульованих питань у стінах німецького університету вважалося ще 

наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. чимось абсолютно неприйнятним, проте 

Е. Бернгейм і більшість його прихильників із товариства педагогіки вищої школи 

не приймали менторську манеру проведення лекції. Представники 

реформаторської педагогіки вказували на гостру необхідність в оволодінні 

викладачами університетів не тільки адекватними риторичними прийомами, але й 

необхідними методиками, які вже були впроваджені в навчальний процес 

професором А. Гефлером (див.[47]), відомим віденським філософом і педагогом, 

однодумцем Е. Бернгейма і Г. Шмідкунца, і містили елементи діалогу зі 

студентами, були прикладом риторичного й дидактичного мистецтва і заслужили 

високу оцінку американських колег. 

Варто звернути увагу на той факт, що, незважаючи на популяризацію нових 

дидактичних прийомів і методів товариством педагогіки вищої школи, нові ідеї зі 

значними труднощами знаходили своє застосування в університетській практиці 

викладання. За даними сучасного німецького дослідника реформаторської 

педагогіки А. Ѓестріха [47], американські студенти, які навчалися в німецьких 

університетах у 1910 рр., залишали несхвальні відгуки про рівень викладання в 

німецьких університетах, негативно висловлювалися про манірний спосіб читання 

викладачами лекцій і про чітко ієрархічний характер стосунків між ними і 

студентами. А. Ѓестріх [там само] і Г. Шпенкух [96, с. 188] порівнюють ці відгуки 

американських студентів з більш ранніми позитивними відгуками тих же 

американських студентів, які датувалися ще 1890 рр., і доходять висновку про 

істотне підвищення якості викладання в американських ЗВО, адекватність 

використовуваних там навчальних планів і програм прагматичним і практичним 

цілям викладання, урахуванню індивідуальних потреб студентів, відкритості 
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викладачів для впровадження нових дидактичних методів і прийомів у 

навчальний процес.  

На думку А. Ѓестріха [47], в американських студентів і викладачів виросло 

усвідомлення своєї відкритості навколишньому світові й готовності до 

сприйняття нових ідей і їхнього впровадження в американську систему вищої 

освіти, яка одержала значний поштовх для свого розвитку на тлі могутнього 

економічного зростання США напочатку ХХ ст., перетворення цієї країни на 

політичного й економічного гіганта, який створив за дуже короткий термін 

найефективнішу для того часу галузь освіти. У США виникли не тільки нові 

приватні й державні університети, але й були розроблені власні дидактичні 

концепції, які ѓрунтувалися на більш відкритому й демократичному підході до 

практики навчання в школах і ЗВО, на більш прагматичному й більш 

індивідуальному підході до університетської практики викладання, на відкритості 

педагогічних колективів шкіл і ЗВО стосовно нововведень у галузі дидактики й 

методики викладання.  

Усі ці позитивні сторони організації навчального процесу в американській 

системі вищої освіти впадали в очі німецьким педагогам під час їхніх 

ознайомлювальних поїздок до США, які призвели до переосмислення 

характерного для німецьких діячів науки й освіти досить поблажливого ставлення 

до американської освіти в цілому й університетської галузі зокрема. Це 

переосмислення стимулювало поширення реформаторських ідей товариством 

педагогіки вищої школи й іншими спорідненими об'єднаннями й товариствами 

кайзерівської Німеччині напередодні Першої світової війни, яка зупинила 

інтенсивний культурний обмін між Німеччиною і США. Зауважимо, що в часи 

Веймарської республіки, як зазначив А. Ѓестріх [47], через посилення позицій 

націоналізму у всіх сферах життя німецького суспільства не вдалося досягти 

колишнього рівня культурного обміну між США і Німеччиною, незважаючи на 

зусилля налаштованого на освітні реформи прусського міністра освіти і релігії 

К. Беккера. 
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Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє зробити такі висновки: 

в епоху індустріальної революції в об’єднаній канцлером О. фон Бісмарком 

Німеччині (1870 рр. − кінець ХІХ ст.) на розвиток німецької університетської 

освіти, яка функціонувала в межах академічної парадигми, впливали два основні 

фактори: 

 1) виокремлення нових наукових галузей, які вимагали власної 

інституціоналізації; 

2) експансія університетської освіти, яка за даними багатьох дослідників (І. 

Блехле [20; 21], Ф. Тенбрука [98], Д. Фаллона [39] та багатьох ін.), спричинила її 

інституційну кризу.  

Стан німецької університетської освіти на початку ХХ ст.  викликав доволі 

різні оцінки в сучасників, про що свідчить досить типове для того часу 

висловлення видатного тогочасного представника німецької історичної школи й 

класика соціологічної теорії В. Зомбарта (1907): «Наші університети сьогодні 

перетворилися на звичайні технічні школи. ... Те, що там викладають, на 90% 

стосується техніки. ... Сьогоднішній професор −  як викладач і дослідник − 

практично має багато спільного з учителем школи або архіваріусом» (цит. за 

Ф. Паульзен «Німецькі університети й навчання в університетах» (1902) [82, 

с. 172]). Водночас видатний німецький філософ і педагог того часу Ф. Паульзен 

сприймав німецький університет як центральний «елемент будівництва німецької 

єдності» та «уособлення... здорового духу нації», а тому не потребує змін [82, 

с. 345]. Однак не можна було ігнорувати той факт, що нові наукові галузі 

вимагали створення необхідних умов для здійснення досліджень і викладання 

(будівництво технічно облаштованих лабораторій, розширення штату наукових і 

технічних співпрацівників і розширення аудиторного фонду), що потребувало 

виділення державою значних коштів, яких у неї не вистачало в умовах гонки 

озброєнь напередодні світової війни. Цей фактор спонукав університетську науку 

до пошуку спонсорської допомоги, яку було знайдено в бізнесових колах 

Німеччини, проте промисловці були зацікавлені не стільки в результатах 

фундаментальних, скільки прикладних досліджень, які можна було швидко 
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впроваджувати у виробництво за допомогою фахівців, що отримали необхідні для 

цього знання і професійну підготовку. В умовах переповненості аудиторій через 

освітню експансію, брак викладачів, їхню перевантаженість науковою роботою, 

пріоритетною для них, їхню віддаленість від студентів і низький дидактичний 

рівень викладання, недостатню регламентованість навчального процесу відбулося 

падіння якості університетської освіти, яка давала студентам лише загальну 

теоретичну ерудицію.  

Таким чином, потреби промисловості й німецького суспільства в цілому 

вимагали зміни парадигми університетської освіти і науки, тобто набуття ними 

прикладної орієнтації, отже, відходу від академічної парадигми, у межах якої 

відбувалося набуття студентами університетів загальної наукової ерудиції й 

продукування наукою теоретичних і не завжди актуальних знань. На порядку 

денному дискусій про подальший розвиток університетської освіти і науки 

Німеччини, що відбувалися в німецькій університетській спільноті, постало 

питання про розрив з університетською концепцією В. фон Гумбольдта, 

актуальної для суспільства доіндустріальної епохи, або принаймні про її 

модифікацію в умовах розвинутого індустріального суспільства й нових 

цивілізаційних викликів, перед якими постала Німецька імперія на початку ХХ ст. 

[19, с. 115].  

Ретроспективний погляд на розвиток німецької університетської галузі, 

який відбувався через досить регулярне подолання ідеологічних і політичних 

конфліктів у часи знаходження при владі в Німецькій імперії (у другій половині 

ХІХ ст. і на початку ХХ ст.) монархічних та інших консервативних політичних 

сил, що чинили постійний вплив на наукову й освітню політику, дозволяє 

сприймати цей розвиток у цілому як поступальний процес. Проте відстоювання 

непорушності концепції університетської освіти і науки як єдино правильної, 

досить перебільшене сприйняття і таким чином відкидання ідеї модернізації 

університетської освіти і науки Німеччини, ігнорування їхніх гострих кадрових і 

структурних проблем призвело до втрати цією галуззю світового лідерства в 

конкурентній боротьбі зі США уже на початку ХХ ст. і до тривалого періоду її 



161 
 

стагнації. Наслідки неподоланої кризи давали про себе знати навіть досередини 

1960-х рр., про що свідчать наукові дані, наведені в працях І. Блехле [21, с. 48], 

Ф. Тенбрука [98], Д. Фаллона [39] та багатьох інших сучасних дослідників. На 

відміну від університетської освіти США, які спочатку втілили в себе модель 

німецької університетської освіти, проте адаптували її до своїх умов і потреб і 

творчо вдосконалили, німецькі університети перетворилися на досить застиглі 

структури, які свідомо чинили опір назрілим реформам. Як зазначив 

американський дослідник Дж. Бен-Дейвід, на межі ХІХ − ХХ ст. німецький 

університет фактично став настільки консервативним, що зміг пережити Бісмарка, 

Вільгельма ІІ та А. Гітлера ослаблений, але значною мірою неушкоджений («By 

the end of the nineteenth century, the German university had become a very 

conservative institution – in fact, conservative enough to survive Bismarck, William II, 

and Hitler, attenuated but largely intact» [9, с. 7]). Такий стан справ німецької 

університетської освіти став одним із топосів наукових дискусій, який, на думку 

Д. Беннера (дослідника концепції освіти В. фон Гумбольдта), має резонанс у 

сьогоднішніх дискусіях політиків і науковців про конкурентоспроможність 

Німеччини як промислової й наукової держави [9, с. 203]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що після 1918 р. в 

університетській освіті Німеччини в цілому збереглися старі проблеми і складні 

конфігурації наукового й освітнього ландшафту. Зауважимо, що після 

застосування жорстоких способів і варварських засобів ведення війни, в т.ч. 

газової (завдяки розробкам Нобелівського лауреата Ф. Габера), а також закликів 

до поміркованості в політиці, Німеччина опинилася, за оцінками німецьких 

політичних та освітніх діячів К. Геніша, [57], М. Енгельса [38], К.Г. Беккера [8] та 

ін., в кінці 1918 р. перед обличчям повної військової й політичної катастрофи. 

Сучасний німецький історик освіти Г. Шпенкух вказує на те, що величезні 

людські втрати, втрати капіталу, а також міжнародного авторитету як 

цивілізованої держави стали причиною чергової кризи університетської науки і 

освіти Пруссії-Німеччини [96].  
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Установлено, що в ситуації, що склалася, нова влада звинувачувала 

впливових чиновників з останньої доби правління Вільгельма II, таких, як-от: 

міністра освіти і релігії Ф. Шмідт-Ота (1917-1918) або президента Наукового 

товариства ім. кайзера Вільгельма ІІ К. Гарнака (1910 − 1921), які продовжували 

посідати ключові позиції в міністерстві освіти і релігії.  

Отже, повний розрив з епохою пізньої імперії, не стався, а тому, різні 

політичні сили виступали за проведення нових змістовних і організаційних 

реформ у галузі вищої школи Німеччини в цілому й університетської освіти 

зокрема [49].  

Розстановка політичних сил, як свідчить аналіз наукових джерел У. Герберт 

[35] і П. Цьоллінг [60], змінилася на користь соціал-демократів, лібералів і 

центристів, а ініціаторами реформ в університетській галузі Німеччини, зокрема 

Пруссії, стали міністри у справах освіти і релігії К. Геніш (1919−1921 рр.), 

Г.К. Беккер (1921−1921 рр.), О. Бьоліц (1921 −1925 рр.) і А. Грімме (1930 – 

1932  рр.) [96, с. 165]. Наголосимо, що Прусське міністерство освіти і релігії, 

якому підпорядковувалися 11 університетів і 4 вищих технічних школи (без 

урахування Данцигської) і яке мало найбільший обсяг бюджету, залишалося, як 

зазначено вище,  найбільшим науковим міністерством у федеральній державі і 

впливало через ухвалені ним рішення і впроваджені заходи на діяльність 

наукових міністерств інших федеральних земель [96, с. 166].  

Установлено, що спроби здійснення реформ у Німеччині Веймарського часу 

відбувалися в різних галузях вищої освіти, були ініційовані або санкціоновані 

прусським міністерством освіти і релігії. Так, у 1919 р. уряд Веймарської 

республіки розробив план реформування галузі вищої школи в таких 6 основних 

напрямках, як-от:  

1) структурне й організаційне реформування університетів і технічних 

університетів з метою їхньої внутрішньої та зовнішньої демократизації;  

2) розширення спектру науково-дослідних інститутів у складі Товариства 

ім.  кайзера Вільгельма й заснування декількох нових інститутів, таких, як іберо-

американський інститут та інститут журналістики;  
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3) упровадження нових дисциплін (наприклад, педагогіки, соціології й 

політології);  

4) налагодження міжнародного академічного обміну як складової частини 

міжнародного культурного обміну та організація навчання німецьких студентів за 

кордоном;  

5) заснування народних університетів і народних бібліотек у межах заходів 

у галузі просвітницької роботи в середовищі робітників і дрібних службовців з 

метою надання їм благодійної освітньої допомоги;  

6) надання більш інтенсивної фінансової допомоги студентству та 

інтенсифікація підготовки молодих фахівців за допомогою спеціального 

благодійного фонду, який мав займатися питаннями підвищення освітнього рівня 

німецького народу [96, с. 248-254].  

Зазначимо, що з часу проголошення Веймарської республіки, роль держави 

в галузі науки і освіти помітно зросла, оскільки зміна фінансового законодавства 

та багаторічний період інфляції викликали велику потребу в централізації 

розподілу коштів із бюджету всієї імперії. У зв'язку з цим структури імперського 

міністерства внутрішніх справ (відділ III з питань освіти і шкіл) і відповідно 

структури імперського міністерства закордонних справ (відділення VI з питань 

культури) отримали значні повноваження у вирішенні питань фінансування. 

Часто з ініціатив, які надходили від рейхстагу (спільного німецького парламенту), 

держава надавала цільові субсидії Науковому товариству ім. кайзера Вільгельма І 

або іншим науково-дослідним інститутам, наприклад, інституту світової 

економіки в м.  Кілі, для організації експедицій або дослідних поїздок. Деякі 

установи об'єднувалися під егідою імперії, а нові наукові установи, як, наприклад, 

імперський архів, засновувалися тільки у виняткових випадках.  

Метою освітньої політики за часів Веймарської республіки, як виявлено під 

час дослідження, було проголошено оптимізацію й демократизацію 

університетських структур, що знайшло своє відображення в директиві міністра 

освіти і релігії К. Геніша, представника соціал-демократичної партії.  
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17 травня 1919 р. було видано Указ міністерства, основою якого стала 

освітня концепція К. Г. Беккера [96]. Положення новоприйнятого документа були 

спрямовані на створення більш широкої соціальної бази для органів управління 

університетами; на скасування посади позаштатного професора; на надання 

приват-доцентам (і при необхідності студентам) більш широких прав участі у 

розв’язанні університетських питань. Зазначимо, що указ К. Геніша враховував 

позицію соціал-демократів, демократів і частково націонал-лібералів, яка була 

сформульована наприкінці 1919 р. на засіданні Прусського земельного 

парламенту [там само].  

У той же час міністр К. Геніш припускав проведення реформи 

університетської освіти знизу, за ініціативою самих ЗВО, і пропонував 

розв’язання нагальних проблем, до яких ще напередодні краху імперії Вільгельма 

II привертали увагу К. Лампрехт і К. Г. Вентіг [96, с. 239].  

Зауважимо, що спроби реформування вищої освіти в межах 1 етапу за часів 

Веймарської республіки, були невдалі через недостатнє фінансування аж до 

періоду фінансової стабілізації Німеччини в кінці 1923 р., який завершився з 

настанням економічної кризи в 1929/30 рр. Усі ці процеси супроводжувалися 

стриманою позицією істеблішменту, критикою лівих (щодо недостатньої 

радикальності реформ) і правих політичних сил (про надмірну радикальність 

перетворень).  

Під час аналізу наукових джерел (К.-Г. Беккер [8], Б. фон Брокке [25], 

Р. фом Брух [26; 27], Г. Дьорінґ [34], Г. Шпенкух [96] виявлено, що, на відміну від 

університетів, реформування вищих технічних шкіл торкнулося більшою мірою 

питань змісту та практичної спрямованості навчальних програм і не було зведено 

до механічного копіювання університетської організаційної реформи. Як зазначає 

Г. Шпенкух, цьому процесу передували дискусії про шляхи реформування 

технічних ЗВО. У 1913 р. Німецький комітет у справах підготовки технічного 

персоналу практично ініціював процес реформування технічних вищих шкіл, який 

був відновлений у 1918 р. Професор А. Рідель, найбільш відомий у свій час 

представник технічних ЗВО, виконав доручення міністра Ф. Шмідт-Отта і склав 
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меморандум «Про руйнування технічного вищої освіти і розвиток мережі 

технічних ЗВО» [96, с. 252]. У даному меморандумі були намічені такі заходи:  

1) об'єднання розрізнених відділень вищих технічних шкіл у більші 

структури, наприклад, факультети, рівноправні університетським факультетам; 

2) створення загальної бази для викладання математичних і природничих 

дисциплін; 

3) збільшення частки загальноосвітніх дисциплін у загальному наборі 

предметів;  

4) забезпечення гнучкості в організації навчального процесу для найбільш 

успішних студентів, що передбачало організацію широкої базової освіти й 

подолання занадто вузької спеціалізації;  

5) переважання умінь над знаннями, у сенсі практично набутого досвіду та 

вмінь;  

6) розвиток економічного мислення інженерів; 

7) об'єднання університетів і технічних ЗВО як перспективне завдання.  

Дискусії навколо цього меморандуму супроводжувалися аргументами у 

вигляді експертних оцінок і тривали протягом кількох років, знаходячи своє 

відображення в газетних статтях і експертних оцінках, наданих представниками 

інженерно-технічних або економічних кіл [96, с. 253]. Хоча міністр релігії і освіти 

О. Геніш сформулював кілька основних цілей реформ технічних ЗВО вже в 

березні 1919 р., практичне реформування почало набувати конкретних рис восени 

1920 р., коли співробітник Данцизької вищої технічної школи Г. Аумунд 

оприлюднив у 1921 р. докладний перелік заходів, необхідних для реформування 

технічних ЗВО, і наполягав на об'єднанні вищих технічних і торговельних шкіл з 

метою організації найширшої кооперації між ЗВО, яке тим не менш було 

здійснено не в Берліні, а в Мюнхені.  

Г. Аумунд, зокрема, не став наполягати на об'єднанні університетів і вищих 

технічних шкіл або на інтеграції других до складу технічних факультетів 

університетів, проте наполягав на наданні рівного статусу технічним ЗВО і 

університетам, що знайшло широку підтримку з боку Спілки німецьких 



166 
 

інженерів, однак викликало опір з боку міністерства фінансів, яке виступило 

проти об'єднання відділень вищих технічних шкіл у технічні факультети, оскільки 

в разі розширення загальноосвітнього циклу таке навчання тягло за собою значні 

витрати і вимагало вирівнювання зарплат викладачів університетів і технічних 

ЗВО. Міністр освіти О. Бьоліц затвердив у середині 192  р. реформу навчальних 

програм і визнав право випускників вищих технічних шкіл викладати в гімназіях 

технічні дисципліни (математику, фізику та хімію), а також видав директиву щодо 

заснування у вищих технічних школах певних факультетів (загальної технічної 

освіти, будівельної справи, машинобудівного, виробництва матеріалів, економіки 

народного господарства й підприємств, а також сільського та лісового 

господарств).  

20 березня 1923 р. міністерство освіти і релігії затвердило принципи 

реформування статутів прусських технічних ЗВО, яке тривало до 1925 р., проте, 

брак фінансування обмежував можливості розширення структури 

загальноосвітніх та економічних факультетів, а розширення штату співробітників, 

поліпшення обладнання лабораторій або будівництво нових ЗВО не відбулося. 

Однак у Берліні була реалізована навчальна програма підготовки за фахом 

«інженер-економіст», а в 1922 р. завдяки позиції соціал-демократів найбільш 

обдаровані випускники технічних середніх навчальних закладів отримали допуск 

до навчання у вищих технічних школах. Система самоврядування, аналогічна 

університетській, упровадження факультетської структури в технічних ЗВО, 

можливість навчання відповідно до індивідуальних планів, реформування 

навчальних програм і поліпшення якості викладання економічних дисциплін ‒ усі 

ці заходи були реалізовані в рамках реформування вищих технічних шкіл. 

Разом із тим ряд інших заходів, задуманих К.Г. Беккером в рамках 

реформування вищих технічних шкіл, припускали певну гуманізацію цих ЗВО, 

оскільки їхні випускники мали мислити  в державних масштабах. Проте, 

положення на ринку праці, інфляція, уповільнення економічного зростання та 

інші кризові явища, викликані наслідками світової війни, обмежили не тільки 

можливості кар'єрного росту випускників технічних ЗВО, але й позбавили їх 
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шансів на працевлаштування. Це призвело до значного поширення в середовищі 

студентів технічних ЗВО та їхніх випускників радикального націоналізму й 

зневажливого ставлення до німецької системи багатопартійності. Усупереч усім 

добрим намірам реформаторів, усі намічені заходи викликали опір з боку 

націонал-соціалістичного студентського союзу, представники якого отримали вже 

в 1930/31 рр. близько 62% голосів на виборах до представницьких органів 

Берлінської вищої технічної школи [96, с. 256].  

Виявлено, що за часів Веймарської республіки в Німеччині було збільшено 

кількість закладів вищої освіти, які, відповідно до суті поняття «університетська 

освіта» (див. докл. пар. 2.1), нами також віднесено до університетської освіти. 

Так, на початку 1918 р Ф. Науманн заснував у Берліні «Школу громадян» в 

рамках «Вільного німецького вищого навчального закладу політології», що 

виконувала функцію партійної школи лівого лібералізму. Ця школа була 

фінансово незалежною від партій і мала поширювати ідеї демократії, навчати 

основам політології, займатися перепідготовкою викладачів, функціонерів, 

адміністраторів і студентів інших спеціальностей. Імперське міністерство 

внутрішніх справ і прусське міністерство релігії і освіти погодилися субсидувати 

діяльність цього закладу, який ставив перед собою завдання впровадження нової 

навчальної дисципліни − політології та функціонував на пожертвування 

промисловців Р. Боша та К. Ф. фон Сіменса [96].  

У 1919 р. Ф. Науманном була висунута ініціатива щодо заснування 

Німецького вищого навчального закладу політології. Зазначимо, що ця ідея 

відповідала за своїм змістом концепції К.Г. Беккера викладеній у його праці «Про 

політичну освіту й академічну реформу» [19], який наполягав на існуванні свого 

роду «ecole libre sciences politiques» («школи політичних наук») за межами 

університету. Такий заклад, на думку К.Г. Беккера, мав бути політично 

нейтральним; повинен був стати новим, практично орієнтованим типом вищої 

школи, функціонувати як наукова лабораторія; співпрацювати з народним 

університетом; виступати провідником нововведень (див. [96]).  
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Проведене дослідження свідчить, що ефективність праці Німецького 

вищого навчального закладу політології страждала від постійної зміни 

коаліційних урядів імперії й занадто залежала від дотацій, а тому цей ЗВО мусив 

співпрацювати, з одного боку, з імперським міністерством внутрішніх справ, у 

якому в 1929  − 1930 -х  рр. домінували представники правих націоналістичних 

сил. З іншого боку, цей ЗВО був партнером Політичного коледжу, у якому 

переважали носії праворадикальних, праволіберальних і консервативних 

політичних поглядів.  

Упродовж 1920-х і на початку 1930-х рр. за дорученням міністерства 

закордонних справ в Німецькому вищому навчальному закладі політології 

проводилися курси з підготовки аташе, а за пропозицією самого закладу імперські 

та прусські міністерства організували на його базі курси підвищення кваліфікації 

для молодих співробітників міністерств. У 1927 р. Фонд ім. Карнегі фінансував 

відкриття в Німецькому вищому навчальному закладі політології кафедри 

зовнішньої політики та історії, а саму вищу школу було розділено на два 

відділення: семінарське (з вільним доступом) й академічне (функціонувало в 

рамках університетського додаткового післядипломного курсу), з одного боку, 

був середнім спеціальним навчальним закладом, з іншого боку, народним 

університетом. Отже, цьому прусському ЗВО так і не вдалося здійснити 

інституціоналізацію політології, яка ґрунтувалася на ідеології республіканської 

демократії, але протягом останніх років існування Веймарської республіки в 

цьому навчальному закладі викладали або навчалися видатні представники цієї 

дисципліни (А. Бергштрассер, Г. Хеллер та ін.) [96, с. 260].  

Установлено, що завдяки приватній ініціативі й наданню благодійної 

фінансової допомоги в Німеччині в середині 1922 р. було засновано Німецький 

інститут журналістики; у грудні 1923 р. було відкрито незалежний від 

Берлінського університету Німецький інститут преси, що займався поряд з 

науковою фундаментальною роботою (складанням бібліографії, довідників, 

каталогів) також питаннями практичного підвищення кваліфікації журналістів, 

журналістськими розслідуваннями, сприяв підвищенню професійної кваліфікації 



169 
 

журналістів та викладачів і організовував публічні курси, частково в кооперації з 

народними університетами. Цей заклад, із часом, став провідним профільним 

закладом серед аналогічних закладів у Німеччині, втілюючи ідею впровадження 

міжпредметних зв'язків між новими дисциплінами, надання населенню сучасного 

рівня освіти та здійснення певної виховної роботи серед населення [52].  

Заснування нових гуманітарних ЗВО свідчить про те, що міністерство 

освіти і релігії стимулювало упровадження нових університетських дисциплін. 

Так, наприклад, К.Г. Беккер сприймав соціологію, політологію, історію нового 

часу й наукову педагогіку як інтегральні наукові дисципліни. У Франкфуртському 

і Кельнському університетах були засновані кафедри соціології, які у 1919 р. 

очолили відповідно Ф. Оппенгеймер і Л. фон Луг. У цілому станом на 1932  – 

1933  рр. в німецьких університетах налічувалося 55 викладачів соціології всіх 

рівнів, хоча ще в 1929 році було прийнято рішення ландтагу про відкриття 

міністерством освіти і релігії додаткових кафедр соціології [96, с. 261].  

Організація кафедр педагогіки наштовхувалася на менш інтенсивний опір з 

боку університетських консерваторів, зокрема впродовж 1920-х рр. у цілому в 

Німеччині було засновано 15 педагогічних академій, які зосереджували свої 

зусилля, з одного боку, на підготовці вчителів для народної школи в дусі т. зв. 

«гуманістичної» педагогіки, а, з іншого боку, активно виступали за підготовку 

педагогів як професіоналів в рамках академічної освіти, оскільки університети 

активно відкидали завдання підготовки вчителів на своїй навчальній базі [96, там 

само].  

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що в освітній політиці 

Німеччини в цілому й університетської зокрема в межах виділеного нами етапу 

значне місце з 1919 р. займали не тільки питання реформування університетів і 

закладів вищої освіти різних спрямувань (технічного, гуманітарного, 

політологічного тощо), але й інші нововведення. Так, була спрямована значна 

увага на підготовку нового покоління вчених і викладачів шляхом відкриття 

нових робочих місць для асистентів, введення обов'язкової оплати навчального 

навантаження викладача й призначення стипендій для приват-доцентів, а також 
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збільшення видатків на утримання студентських їдалень і будівництво 

студентських гуртожитків.  

У межах виділеного нами 1 етапу, за часів Веймарської республіки, як і 

раніше (кінець ХІХ – початок ХХ ст. – С.Ч.), значний вплив на розвиток 

досліджуваного явища мала й наукова думка представників різних галузей 

Німеччини, які активно виступали за модернізацію гуманізацію й 

гуманітаризацію університетської освіти. Зазначимо, що за даними дослідника 

історії Німеччини веймарських часів В. Шпайткампа, ідея зміни існуючих 

структур з метою отримання більш вагомих за своїм змістом наукових досліджень 

знайшло своє класичне вираження в серії статей «Думки про реформування вищої 

школи», у якій була підкреслена, з одного боку, необхідність демократизації 

університетської науки, з іншого боку, збереження її «аристократичного» 

характеру, що підтверджувало повноваження ординарних професорів видавати 

директиви [95, с. 240]. Проте такий варіант «аристократизму» вищої освіти був 

сприйнятий міністром освіти К.Г.  Беккером не тільки як не сумісний з 

принципами демократії, але й контпродуктивний, оскільки він перешкоджав 

участі молодих учених в інноваційному дослідженні й блокував, окрім того, 

становлення й розвиток нових дисциплін [95, там само]. Такі міркування 

розділяли інші політики й убачали можливість досягти домовленості з ЗВО, 

уникнувши при цьому процедури нав'язування міністерством заходів, 

спрямованих на демократизацію університетів, однак це питання так і залишилося 

невирішеним протягом багатьох років [96, с.  241]. 

Демократизація галузі вищої освіти стала предметом дискусій широкої 

громадськості того часу, учасниками яких були представники міністерства освіти 

і релігії, ректори університетів, сенати й факультети окремих університетів та 

представники Спілки німецьких ЗВО, заснованої в 1920 р. На порядку денному 

дискусій, які проходили на всіх факультетах університетів, стояло, перш за все, 

питання про номінальне, але не персональне призначення позаштатних 

професорів на посади ординарних професорів, оскільки воно не передбачало 

підвищення їхніх окладів через брак коштів у держави. Ці дискусії тривали до 



171 
 

1922 р. і призвели до того, що впродовж 1923 − 1924 рр. близько 75% із 

приблизно 250 кандидатур позаштатних і неординарних професорів, 

рекомендованих на посади ординарних професорів, були переведені на ці посади 

[96, с.  242]. Одночасно міністерства розробляли пропозиції щодо складання 

переліку категорій викладачів вищої школи та уточнювали положення 

університетського статуту.  

Як представники університетів, так і Спілки німецьких ЗВО відкинули у 

своїх заявах пропозиції уряду, насамперед ті, які торкалися включення 

позаштатних професорів і заступників приват-доцентів до складу органів 

самоврядування ЗВО, ліквідацію директивного статуту ЗВО та участі студентів у 

розв’язанні академічних питань. На початку 1922 р. Спілка німецьких ЗВО подала 

на розгляд свій власний проект, який міністерство зробило більш 

реформаторським, оскільки повні права мали отримати, перш за все, персональні 

ординарні професори, однак обрані до складу ради факультету позаштатні 

професори мусили брати участь на рівних із ними правах в ухваленні рішень 

щодо призначення на посаду доцента або присудження ступеня доктора наук, 

водночас посади почесних професорів мали отримувати лише представники 

інших ЗВО. Спочатку директиви, видані міністерством освіти, припускали 

наявність більш широкого складу сенату, у засіданнях якого передбачалася участь 

також приват-доцентів і міжгалузевих факультетських комісій, а також робочих 

груп, сформованих із представників факультетів та студентства в 1920 р., проте це 

рішення було скасовано в 1927 р. представниками студентства з 

націоналістичними поглядами [96, с. 448]. Згідно з концепцією реформування 

прусського університетського статуту від 20 березня 1923 р. ординарні професори 

зберегли за собою привілейований статус у вузькому складі факультету й сенату, 

отримали чисельну перевагу по відношенню до представників інших категорій 

викладачів і зберегли за собою право прийняття найважливіших рішень [96, там 

само].  

Аналіз наукових джерел свідчить, що упродовж існування Веймарської 

республіки ідея перетворення університету на простір для навчання так само 
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залишилася актуальною для наукової громадськості Німеччини, як і в попередні 

часи виділеного нами першого етапу (кінець ХІХ – 1918 рр. – С.Ч.). Предметом 

обговорення вчених стали питання, пов’язані з розумінням важливості розробки й 

упровадження загальних для всіх навчальних предметів закономірностей 

викладання й оволодіння знаннями за допомогою загальної педагогіки теорії 

вищої школи. Саме на цьому базувалася аргументація на користь існування 

педагогіки вищої школи в противагу дидактиці вищої школи, що має відношення 

тільки до процесу викладання і навчання. У наукових працях представників вищої 

педагогіки Е. Бернгейма [21, с. 49]), Г. Шмідкунца [92], як вже зазначалося вище, 

з 20-х рр. ХХ ст. прусського міністра освіти і релігії К.Г. Беккера (1921 р.) [8]) 

звучить чітка аргументація на користь існування загальної педагогіки вищої 

школи в противагу галузевій педагогіці вищої школи, яка ґрунтувалася на 

концепціях Ф. Паульзена і Р. Лєманна (див. Й. Бюрмнн, Ѓ. Гольцапфель 

«Гуманістична педагогіка в школі., вищій школі та підвищення кваліфікації. 

Новий погляд на навчання і викладання» [30, с. 6 − 58]). Нагадаємо, що 

Е. Бернгейм убачав можливість у подоланні труднощів, пов’язаних із практичною 

й раціональною реалізацією свободи вибору, через реалізацію принципів свободи 

викладання і навчання, оцінювання студентів за виконання ними самостійної 

роботи та збільшення її долі навчальному процесі, а також шляхом упровадження 

навчальних планів, раннього проектування навчальних програм.  

Ці ідеї, як уже зазначено вище, знайшли своє втілення в наукових працях і в 

діяльності прусського міністра освіти і релігії К.Г. Беккера [57, с. 121], зокрема в 

його концепції організації діяльності німецької університетської освіти, що 

ґрунтується на ідеї про те, що університет узяв на себе завдання масової 

професійної підготовки студентів і є «у першу чергу, школою» а тому він мусить 

систематизувати навчальний процес і планомірно здійснювати його з 

урахуванням теорії і практики педагогіки. На його думку, стан, у якому німецькі 

студенти перебували в університетах, вимагав певної корекції надмірної 

навчальної свободи і впорядкування навчального процесу за допомогою 
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«педагогіки вищої школи» (див. В. Шпайткамп. Виховання нації(1994) [95, с. 

25−107]).  

З точки зору видатного представника сучасної дидактики вищої школи 

Й. Вільдта, ця галузь науки критикує свою попередницю в особі педагогіки вищої 

школи через ті самі причини, через які педагогіка вищої школи критикувала свою 

попередницю, загальну педагогіку. Підтвердженням цього, на його думку, є точка 

зору видатного німецького філософа і педагога кінця ХІХ – початку ХХ  ст. 

Ф. Паульзена (див. [82, с. 36, 240, 280, 437]), котрий захищав лекцію як 

можливість давати живий загальний огляд змісту науки і процесу наукового 

пізнання світу. Філософ і педагог захищав також навчальну свободу, незважаючи 

на можливості зловживання цією свободою з боку студентів, виступає проти 

нагляду, контролю й проти іспитів як перешкоди для навчання, а також проти 

керування навчальним процесом з боку університетської адміністрації. 

Ф. Паульзен критикував домінування загальної педагогіки вищої школи над усіма 

іншими навчальними предметами й убачав у галузевій педагогіці вищої школи 

небезпечне дублювання предметів, а плани організації  семінару з педагогіки 

вищої школи для викладачів університетів – як абсурдний крок у напрямку 

«regressus ad finitum» [82, там само].  

Примітним для історії розвитку педагогіки вищої школи виявився конфлікт 

навколо «педагогізації» університету, оскільки концепція дидактики вищої школи 

як складової педагогіки далеко не однозначно була сприйнята в академічних 

колах, хоча вона цілком заслуговувала поваги до себе. Причиною такого 

ставлення до дидактики було не відкидання предмета дидактики через якийсь 

незрозумілий і необгрунтований спротив університетських учених, навпаки, як 

зазначає І. Блехле, з боку університетських консерваторів, котрі відстоювали 

принцип свободи навчання і, насамперед, свободи учіння, лунала досить 

обґрунтована критика на адресу дидактики [19, с. 24]. На думку консерваторів, 

персуазивна чи маніпулятивна тенденція, яка проникає в наукову комунікацію, 

відбивається тільки в методиці викладання, терапевтичній, соціальній педагогіці 

чи в регламентації навчальних планів, що завжди в собі містить загрозу 
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інструменталізації студентів і перетворення університету на свого роду середню 

школу. Спілка педагогіки вищої школи принципово відкидала такі обвинувачення 

на свою адресу, тому що в її плани входило лише прагнення до відновлення 

наукової комунікації (порівн. Й. Бюрманн, Ѓ. Гольцапфель [30, с. 40, 202 − 235]).  

З іншого боку, особлива увага, яку педагогіка вищої школи приділяє 

питанням «викладання» і «виховання», а також «турботі про учнів», так чи інакше 

містить у собі певний парадокс, оскільки автономія студентів реалізується 

шляхом керуванням ними і здійсненням впливу на них. Ця дилема, на думку 

І. Блехле, як і раніше залишається актуальною для сучасної дидактики вищої 

школи Німеччини [21]. На відміну від прихильників застосування в університетах 

лише дидактики вищої школи у відповідності до викладання як першочергового 

завдання, захисники концепції педагогіки вищої школи наполягали також на 

тому, що її предметом є всі сторони академічного життя в університеті, у тому 

числі формування особистості фахівця. Згодом така досі розповсюджена в 

педагогіці вищої школи позиція трактувалася як прагнення її прихильників до 

перевищення своїх повноважень. Виходячи зі стану розробки теорії й рівня 

проведених досліджень та вагомості її завдань, педагогіка вищої школи, на думку 

І. Блехле [21], повністю відповідає засадам сучасної теорії вищої школи, про що 

свідчить інтерпретація даного поняття в огляді дидактики вищої школи її 

сучасних представників В. Веблера і Й. Вільдта [106]. Беручи до уваги практичну 

спрямованість і тенденції її розвитку, дидактику вищої школи, на думку І. Блехле, 

можна розглядати як частину науки про політику в галузі вищої освіти (див. [21, 

c. 71 −103]).  

Аналіз наукових джерел свідчить, що навчальні реформи, проведені 

впродовж 1919 – 1932 рр. ХХ ст. сприяли пристосуванню певних дисциплін до 

нових вимог. За даними Г. Шпенкуха, на будівництво прибудов у всіх 

університетах було витрачено в 1925 р. 3 136,7 млн. імперських марок, на 

будівництво нових корпусів технічних ЗВО були також витрачені мільйони марок 

[96, с. 258]. Про конкретні заходи, ужиті державою за часів Веймарської 

республіки в галузі реформування й розширення структури існуючих ЗВО, 
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організацію нових навчальних закладів повідомляється в опублікованій 

Л. Ріхтером (директором одного із департаментів міністерства освіти і релігії) у 

1927 р. доповіді [96, там само].  

В основній частині свого меморандуму Л. Ріхтер виклав актуальні завдання 

міністерства в галузі природознавства й медицини, наполягав на наданні більшого 

значення соціальним наукам, у т. ч. соціології, психології виробництва, які мали 

сприяти кооперації академічної науки з економікою й соціальною політикою [96, 

с. 258]. Ці вимоги відповідали, по-перше, одному важливому, у розумінні 

прусських чиновників, нововведенню в галузі освітньої й наукової політики 

Пруссії 1920 рр. − підтримку і стимулювання розвитку навчальних і наукових 

дисциплін, яким до того часу практично не приділялося достатньо уваги. По-

друге, було засновано кілька нових закладів або в окремих випадках була надана 

підтримка в їхньому утворенні, зокрема Німецького етнографічного інституту за 

кордоном або Північного інституту в університеті м. Грейфсвальда. Заснування 

іберо-американського інституту (ІАІ) було ініційовано в 1927 р. аргентинським 

ученим Е. Кесадою, який передав свою приватну бібліотеку в розпорядження 

уряду Пруссії, а наприкінці 1928 р. новому інституту було виділено з державного 

бюджету 1929 р. 84 000 марок і, крім того, 75 000 марок на будівництво та 

утримання самої бібліотеки з метою здійснення культурного впливу на 

латиноамериканський світ, що мало потягти за собою отримання Німеччиною 

певної економічної вигоди [96, с. 259]. 

Установлено, що в межах Веймарської республіки, як і першого етапу в 

цілому, студенти виконували роль авангарду суспільства, прихильників змін і 

оновлення суспільства. Уже на самому початку поширення ідей націонал-

соціалізму в 1920-х рр. вони демонстрували високий ступінь своєї відкритості цій 

ідеології. Хоча Спілка німецького студентства (СНС) була з самого початку 

головною організацією всіх студентських комітетів, членами якої були всі 

німецькі студенти, найвпливовішою студентською політичною організацією стала 

Націонал-соціалістична німецька студентська спілка (НСНСС), заснована в 

1926 р. В академічному середовищі часів імперії та Веймарської республіки 
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об'єднання й корпорації вважалися найважливішою інстанцією для соціалізації 

студентів. Більше 1 300 корпорацій входили до складу 47 молодіжних об'єднань, 

які поділялися на дві великі групи корпорацій, члени яких «фехтують» і «не 

фехтують». За даними американського історика університетської освіти М. Еша, у 

1929 р. ці корпорації нараховували в своєму складі в цілому близько 71 000 

студентів. 56,5% їхнього складу становили чоловіки (див. М.  Еш ((1999) [3, 

с. 260]). За даними відомого дослідника процесів в університетській галузі часів 

Веймарської республіки К Дювелля, корпорації фехтувальників формували, перш 

за все, ядро праворадикального студентства того часу [36, с. 234 й далі]. У 

Німецьку корпорацію молодих чоловіків, найбільшу воєнізовану організацію 

студентів, входило майже 9 000 студентів і близько 25 000 «філістерів». Її члени 

співчували націонал-соціалістичній партії і убачали в новому політичному рухові 

продовження традицій студентської корпорації, проте відносини між Німецької 

студентської корпорацією і Німецькою націонал-соціалістичною студентською 

спілкою були неоднозначними [36, там само].  

Як зазначив К. Дювелль, хоча обидві організації були ідеологічно дуже 

близькими, вони утримувалися від злиття й прагнули зберегти свою самостійність 

і самодостатність [36]. На початковому етапі формування режиму націонал-

соціалістів багато студентів входили як в корпорації, так і активно співпрацювали 

з Націонал-соціалістичною спілкою німецьких студентів, однак у 1931 р. між 

ними загострилися відносини, так як корпорації відчували загрозу своєму 

існуванню як незалежної організації, що надходила від націонал-соціалістів. Деякі 

із членів корпорацій коливалися: то відхиляли співпрацю з Націонал-

соціалістичною спілкою, то схилялися до пошуку компромісу з нею [36]. За 

даними М. Ѓрюттнера, сучасного дослідника процесів, що відбувалися в 

університетах у часи Третього Рейху, тільки два угруповання чітко 

дистанціювалися від націонал-соціалістів: з одного боку, це були республіканці й 

соціалісти, з іншого боку, ‒ організації католиків, які в сукупності становили 

приблизно одну десяту частину від усього числа організованих студентів (див. 

М. Грюттнер «Студенти у часи Третього Рейху» (1995) [50]). Переважну частину 
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націонал-соціалістичних студентських організацій становили чоловіки й 

протестанти, незалежно від професійної приналежності й вікової групи. У 

багатьох університетах студенти-націонал-соціалісти брали активну участь у 

процесі перетворення університетів і технічних ЗВО в осередки націонал-

соціалістичної політики, а після 1933 р. вони стали основними провідниками 

націонал-соціалістичних ідей у цих закладах. Організаційною основою для цього 

слугувало визнання міністрами у справах освіти і релігії Об'єднання німецького 

студентства як єдиного легітимного представницького об'єднання німецьких 

студентів, рідною мовою яких була німецька і які були німцями за походженням, 

через що іноземні студенти, в т. ч. єврейського походження, були відраховані з 

цього об'єднання [50]. 

Елітарний характер університетської освіти, який вона зберегла на тлі її 

демократизації  у визначений період, визначав соціальний статус студентів, 

оскільки наявність університетського диплома гарантувало випускникам 

входження до найвищого стану суспільства, тому для більшості студентів 

навчання було запорукою соціального успіху незалежно від їхньої академічної 

успішності, походження і сфери діяльності в майбутньому. За даними 

Г. Шпенкуха, який досліджує культурно-освітню політику Пруссії-Німеччини й 

діяльність міністерства освіти і релігії Пруссії в широких часових межах ХІХ і на 

початку ХХ ст. [96, с. 229], указує на те, що в повоєнний час ситуація в 

університетській освіті Веймарської республіки загострилася через значне 

зростання чисельності контингенту студентів  університетів і вищих технічних 

шкіл від 36 300 (у 1913/14 рр.) до понад 61 000 (у 1919/20 рр.), проте у зв'язку зі 

скороченням потоку ветеранів війни та реемігрантів, а також через зростання 

неплатоспроможності німецького населення, через фінансову кризу в країні 

контингент студентів дещо скоротився і склав у 1924/25 рр. 38 600 студентів. 

Протягом декількох років економічного підйому й подальшої професіоналізації 

вищої освіти в 1931 р. контингент студентів виріс до 67 600 осіб, із яких лише в 

університетах Пруссії навчалося 59 574, а решта (8 025) − у технічних ЗВО [96, 

с.  229]. Ці цифри становили найвищий показник розвитку за все сторіччя 
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існування системи вищої освіти у Пруссії, однак  наступ нової економічної кризи 

призвели до скорочення чисельності студентів до приблизно 40 000 у 1933 р. [96, 

там само]. Частка жінок в університетах зросла приблизно від 7% у 1913 р. до 

майже 20% у 1931/32 рр. [96, с. 230]. Соціальний склад студентського 

контингенту виглядав таким чином: 4% студентів чоловічої статі складали вихідці 

із сімей робітників, приблизно 6% ‒ вихідці з нижніх прошарків німецького 

суспільства в цілому, близько 57% − представники середнього класу, 37% − 

вихідці із верхніх прошарків буржуазії й буржуазної інтелігенції [96, с. 231].  

Отже, університетська освіта зберегла свій елітарний характер і в повоєнні 

роки, незважаючи на реформи уряду Веймарської республіки, спрямовані на її 

демократизацію, гуманізацію й гуманітаризацію, що пояснюється, насамперед, 

складною економічною й політичною ситуацією в державі, безробіттям серед 

представників академічних професій, невизначеністю перспектив використання 

диплома про вищу освіту, низьким рівнем життя нижчих верств населення. 

Однак, незважаючи на післявоєнну кризу, в університетській галузі Німеччини, 

спостерігається чітка тенденція продовження її експансії в часи Веймарської 

республіки [96, с. 232].  

Що стосується затребуваності академічних спеціальностей у середовищі 

абітурієнтів і студентів, то значно втратила свої позиції теологія, доля якої станом 

на  1929/30 рр. склала в сукупному переліку спеціальностей в університетах 

Німеччини майже 7%; водночас юриспруденція − майже четверту частину, 

медицина, мовознавство й культурологія ‒ майже п'яту частину; математика й 

природознавство ‒ близько 15%, а економічні науки ‒ близько 10% [96, там само]. 

У цілому в цих статистичних даних простежуються незначні зміни затребуваності 

університетських спеціальностей в порівнянні з 1913/1914 рр.  

Значне сприяння з боку держави отримала, крім того, довгострокова 

програма навчання німецьких студентів за кордоном, що охоплювала окремі 

предмети, інститути та проекти й мала на меті глибоке вивчення особливостей 

інших держав, а також поширення німецької культури за кордоном, а заснування 

Східного семінару в Берліні підтверджує втілення цієї концепції [96, с.  262]. 



179 
 

У межах першого виділеного нами етапу певні зміни відбулися в політиці 

щодо фінансової підтримки студентства. Так, з метою розширення соціального 

складу студентства, забезпечення демократизації університетської освіти, 

подолання її елітарного характеру і формування прошарку членів суспільства, 

відданих ідеалам Веймарської республіки, ліберально-демократичний уряд 

Німеччини вживав заходи, спрямовані на організацію фінансової підтримки 

студентів із малозабезпечених родин. Дотації, які виділялися органами управління 

імперії, і, перш за все, пожертвування німецького приватного бізнесу були 

спрямовані на фінансування фонду сприяння вищій народній освіті. З причини 

кризової ситуації в освіті і в країні в цілому  міністерство освіти і релігії 

підписало угоду з заснованою в Дрездені «Спілкою економічної допомоги 

німецькому студентству» про виділення стипендій представникам 

малозабезпечених верств населення. Як зазначив Г. Шпенкух, фінансова 

допомога, яка надійшла у вигляді пожертвувань від К. Дюсберга, співзасновника 

й директора концерну «ІЃ  Фарбеніндустрі» і директора Німецького банку 

Г. фон Штрауса, все-таки пом'якшила ситуацію зі стипендіями.  

Як відомо, аж до 1914 р. німецькі фонди сприяння студентству щорічно 

виділяли приблизно 600 000 марок для підтримки німецьких навчальних закладів, 

але після закінчення війни і через інфляцію втратили значну частину свого 

основного капіталу [96, с. 178].  

За даними науковця, з початку 1925 р. Фонд економічної допомоги 

студентству провів конференцію з питань розподілу стипендій у масштабах усієї 

імперії й запросив для участі у своїй роботі представників державних органів 

імперії, у тому числі представників міністерства освіти і релігії. Суперечку між 

учасниками викликало питання щодо процедури розподілу допомоги. 

Передбачався її розподіл або через місцеві представництва фонду економічної 

допомоги, до складу яких мали увійти представники студентства та адміністрації 

університетів, або через залучення до цієї справи спеціальних кураторів і ректорів 

ВНЗ. Компромісним рішенням стало проведення конкурсного відбору кандидатів 
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на отримання стипендій, яке було доручено директору Берлінського 

Академічного інформаційного бюро К. Рему [96, с. 420].  

Таким чином, у 1925 р. вперше було виділено приблизно 300 стипендій, 

кожна з яких складала 700 марок на рік і призначалася за встановленою 

процедурою. Фонд сприяння студентству надавав допомогу, зокрема, 

обдарованим дітям із сімей робітників, службовців і дрібних ремісників, частка 

яких становила станом на 1925 р. майже 15% і охоплювала відповідно біля 13% 

від числа всіх студентів замість 2%, як це було раніше. У той же час вихідці з 

сімей викладачів і службовців середньої ланки становили лише 29% замість 55% 

раніше [96, с. 221]. Депутат рейхстагу О. Шрайбер висловився за невідкладне 

створення фонду допомоги студентам, так як представники робітничих родин 

здебільшого мали працювати у вільний від навчання час для забезпечення своїх 

буденних потреб. Пропозиція депутата парламенту знайшла підтримку міністра 

релігії і освіти К.Г.  Беккера, який у 1927 р. виступив з урочистою промовою в 

материнській організації фонду економічної допомоги й подав письмову заяву 

імперському міністру фінансів Г. Колеру з вимогою вжити невідкладні заходи для 

сприяння будівництва студентських гуртожитків на кошти, виділені імперією, і 

закликав міністра скасувати урізання економічної допомоги студентству в розмірі 

3,3 млн марок, як імперські дотації, на тій підставі, що урізання цієї фінансової 

допомоги призведе до відтоку іноземних студентів із країни й зашкодить 

репутації німецької академічної освіти.  

У 1929 р. Пруссія виділила закладам вищої освіти спочатку 30 000 

імперських марок грошової допомоги, проте вимога про надання 50 000 

імперських марок була відхилена через загострення фінансової кризи в 1932 р. і 

спромоглася виділити освітнім установам лише 18 000 імперських марок, що було 

занадто мало в порівнянні з 300 000 імперських марок матеріальної допомоги, що 

надавалися малозабезпеченим студентам щорічно [96, с. 226]. У той же час 

керівництво імперії виділило навчальним закладам приблизно 33 млн. марок 

через Дрезденський фонд фінансової допомоги [96, там само]. Тенденція щодо 

посилення вагомості державних органів імперії в галузі вищої освіти, 
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безсумнівно, відбивалася також у наданні фінансової допомоги обдарованим 

студентам. Директор одного з департаментів у міністерстві релігії і освіти 

Л. Ріхтер виступив у 1930 р. із закликом виділяти галузі освіти від 8 до 10 млн. 

марок щорічно з метою значної зміни соціального складу студентства [96, с. 227]. 

Л. Ріхтер і міністр у справах релігії і освіти О. Грімме (1930-1932) бачили свою 

мету, з одного боку, в активізації інтелектуального потенціалу малозабезпечених 

верств населення, з іншого боку, у зміні політичної орієнтації студентства, яке 

значною мірою піддалося впливу праворадикальних сил.  

У межах визначеного нами етапу Міністерство освіти та релігії дбало не 

тільки про студентство, але активізувало роботу з молодими кадрами викладачів і 

науковців університетів, що передбачало збільшення робочих місць для 

асистентів, стабільну оплату навчального навантаження викладачів-початківців і 

виділення стипендій для приват-доцентів. Проте можливості цього міністерство 

були досить обмеженими, що змушувало молодих асистентів університетів і 

технічних ВНЗ об’єднатися в Спілці німецьких ВНЗ («Verband der deutschen 

Hochschulen»), яка була заснована на нараді представників 23 університетів та 11 

вищих технічних шкіл, що відбулася в Галле (Заале) з 4 по 7 січня 1920 р. і мала 

своїм завданням захист професійних інтересів викладачів у німецьких 

університетах та вищих технічних школах. За даними історика Ф. Бауера, ця 

спілка сформувалася й діяла за часів Веймарської республіки як «національно-

консервативна професійна організація, що знаходилася в стані зовнішньої 

оборони від парламентської багатопартійної держави та дистанціювалася від цієї 

держави» (див. Ф. Бауер «Історія Німецької спілки вищої школи» (2000) [4]). 

Спілка демократично налаштованих і вірних конституції Веймарської республіки 

викладачів вищої школи (т. зв. Веймарське коло), до якого входили Ф. Майнеке 

(Німецька демократична партія), В. Каль (Німецька народна партія), Г. Шрайбер 

(центр) та Г. Радбрух (СДПН)) не могла фізично й ідейно протистояти першій, у 

якій посилювався вплив націоналсоціалістів, і спромоглася згуртувати навколо 

себе наприкінці 1930-х рр. не більше сотні однодумців, однак восени 1932 р. ця 
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спілка нараховувала лише 30 осіб із близько 6 700 членів в 1925 р. (див. І. Блехле 

[17], М. Еш [3], Р. фом Брух, Б. Кадерас [28], Й. Бюрманн [30], М. Фурманн [44]). 

Установлено, що в часи Веймарської республіки, міністр освіти і релігії 

К. Беккер – тодішній міністр освіти і релігії, член «Товариства педагогіки вищої 

школи» і, за словами Г. Шпенкуха «символічна фігура в університетському русі за 

реформи Веймарського часу» [96] – ініціював створення в університетах 

Німеччини дидактичних об'єднань. Так, у 1928 р. в університеті м.  Грейфсвальд 

була створена кафедра дидактики вищої школи, яку усупереч позиції значного 

числа викладачів університету очолив Г. Шмідкунц. По суті справи була 

розпочата повторна спроба реформування університетського викладання й 

пожвавлення академічного обміну з американськими ЗВО.  

У післявоєнний час консерватизм поглядів у академічних колах і наявність в 

німецькій університетській галузі чітко побудованих ієрархічних структур 

наклали особливий відбиток на характері німецької академічної культури, яка, на 

думку А. Гестріха, сприймала нововведення з великою долею скепсису [47]. 

Г. Шпенкух [96, с. 188] вказує водночас на ускладнення академічного обміну між 

німецькими й американськими професорами, які виникали через егоїстичний та 

націоналістично-вмотивований опір з боку німецьких факультетів. Заснування 

Берлінського американського інституту ускладнилося, не зважаючи на підтримку 

цього проекту Ф. Альтгоффом і на значні американські пожертвування. Німецько-

американський академічний обмін ускладнився через кілька причин: по-перше, 

його обмежував мовний бар'єр, оскільки лише деякі німецькі професори могли 

читати лекції англійською мовою, водночас у спільних заходах брали участь  

американці німецького походження. По-друге, німецька сторона демонструвала  

свою культурну зарозумілість, зокрема спільнота ординарних професорів 

Берлінського університету вважала нерозумним сприймати американських колег 

як рівних собі, підкреслювала перевагу  німецької держави над США з їх масовою 

матеріалістично-демократичною культурою, потворною свободою слова, 

корумпованістю державних службовців та місцевого самоврядування. 
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Відкриття першої в Німеччині кафедри педагогіки вищої школи, за даними 

Дж. Бен-Дейвіда, стало передумовою для перетворення педагогіки вищої школи 

на наукову дисципліну [9, с. 24]. Так, професор історії Г. Шмідкунц організував 

для всіх зацікавлених колег цикл навчальних заходів під назвою «Вступ до 

академічної освітньої діяльності», який являв собою лекції й семінари, на яких 

відбулося обговорення реформаторських і педагогічних ідей у галузі 

університетської освіти Е. Бернгейма і Г.  Шмідкунца [9, там само]. Г. Шмідкунц 

здійснив у своєму циклі лекцій аналіз проблематики навчання студентів в 

університетах, у тому числі причини їхньої недостатньої участі в проведенні 

досліджень, обмежених можливостей академічного розвитку, недоліки організації 

занять тощо. Науковець наполягав на впровадженні системи навчальних 

консультацій, налагодженні співробітництва між академічними дисциплінами, 

факультетами й університетами, а також інтенсифікації педагогічного навчання й 

підвищення кваліфікації викладацького складу університетів.   

Варто зазначити, що прояв особистої ініціативи й індивідуалізація 

навчального процесу є досить відомими складовими реформаторської педагогіки 

й реформаторської діяльності Е. Бернгейма і Г. Шмідкунца. Г. Шмідкунц 

розробив, зокрема, 4-х-ступеневу систему основних форм педагогіки вищої 

школи, які розрізнялися за ступенем прояву особистої ініціативи студентом і 

викладачем (див. Г. Шмідкунц (1901) [89] і Г. Шмідкунц (1907) [90]). Цими 

формами є: 

- по-перше, консультація, що уможливлює індивідуальний вплив викладача 

на студента;  

-по-друге, лекція, у якій матеріал викладається парціально і яка інформує 

студентів про суть наукової праці;  

-по-третє, семінар і вправа (практичне вступне заняття напередодні 

прослуховування студентами курсу лекцій);  

- по-четверте, самостійна навчальна робота.  

У той час як семінар мав забезпечити студентам свободу дій для 

самостійної участі в навчальному процесі, самостійне навчання мало 



184 
 

поглиблювати їхнє знання, стимулювати розвиток умінь і навичок, застосування 

прийомів і методів академічного навчання. Що стосується індивідуалізації, під 

якою Е. Бернгейм і Г. Шмідкунц розуміли турботу про студента, то вчені 

орієнтувалися в цьому питанні на засади традиційної ходегетики, у якій були 

сформульовані конкретні дидактичні інструкції, призначені рівною мірою для 

студентів і викладачів вищої школи, корисні «для досягнення академічного 

успіху» [13]; [92].  

Діяльність Е. Бернгеймом і Г. Шмідкунцом набула міжнародних масштабів.  

У рамках «Віденського проекту» науковці ініціювали заснування (й дотепер 

діючої) «Австрійської спілки педагогіки вищої школи», яка виникла на базі 

колишньої первинної австрійської організації «Товариства педагогіки вищої 

школи» [20, с. 66 − 92], а реформаторські педагогічні ідеї Е. Бернгейма і 

Г. Шмідкунца були сприйняті Г. Іземанн, яка до 1933 р. керувала 

реформаторською школою при молодіжному санаторії м.  Нордхаузена і 

педагогічним семінаром, програма якого була зорієнтована на працю з людьми з 

особливими потребами [22, с.107–111].   

Як зазначив А. Гестріх [47], педагогічні й дидактичні концепції, авторами 

яких були Г. Шмідкунц, Е. Бернгейм та їхні однодумці, не утратили своєї 

актуальності наразі, тобто на початку ХХІ ст., оскільки їхні реформаторські цілі 

орієнтувалися на зміну не тільки суті самого університету, але й усієї системи 

народної освіти й виховання. У дусі існуючих у німецькій вищій освіті традицій, 

які сягають своїм корінням в освітню концепцію В. фон Гумбольдта і мають 

багато спільного з «university extension movement» (тобто «рухом за розширення 

університету», відомого в скандинавському освітньому просторі), Е. Бернгейм і 

Г. Шмідкунц сприяли оформленню університетського академічного 

самоврядування, яке дозволило ширше використовувати можливості академічної 

свободи, а також налагодити тісні контакти університету з іншими установами 

народної освіти й виховання, тобто народними університетами, реальними 

училищами, гімназіями й народними школами. Ретельне вивчення Е. Бернгеймом 

і Г. Шмідкунцом актуального для того часу стану справ у сфері академічного 
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навчання дозволило їм діагностувати проблеми академічного навчального 

процесу, які слугували вихідним пунктом обґрунтування нової наукової 

дисципліни ‒ педагогіки вищої школи.  

Специфічну й багатогранну діяльність Е. Бернгейма і Г. Шмідкунца варто 

сприймати в релевантній педагогічній літературі як напрямок еволюції педагогіки 

вищої школи й реформування університетів у межах багатошарових, 

взаємозалежних течій реформаторської педагогіки в першій третині двадцятого 

сторіччя, яка має чітко сформульовану концепцію.  Ідеї, пов'язані з розробкою 

теорії педагогіки вищої школи і втіленням її основних положень у рамках 

реформування німецьких університетів, дозволили Е. Бернгейму і Г. Шмідкунцу 

створити концепцію освіти, що стала дороговказною у процесі реформування 

вищої школи й була на жаль, лише частково втілена в життя лише через 

десятиліття після смерті обох учених.  

Е. Бернгейм і Г. Шмідкунц були авторами ідеї надання регулярної 

консультативної допомоги студентам, наполягали на організації індивідуальної 

роботи зі студентами, на розширенні асортименту освітніх послуг, а також на 

втіленні ідеї відкритості університетів. У 1982 р. Д. фон Квайс у своїй доповіді з 

характерною назвою «Я краще сам собі зшию чоботи ...» указав на те, що під час 

реформування німецьких університетів після 1968 р. в університетах не були 

переборені помилкові переконання (або стереотипи) щодо організації діяльності 

університетів, які були виявлені ще Е. Бернгеймом і Г. Шмідкунцом [44]. 

Помилковими орієнтирами для викладачів німецьких ЗВО, на думку Д. фон 

Квайса, є, по-перше, поширена хибна думка про те, що викладач вищої школи не 

мусить учитися викладанню, оскільки він нібито уже своїм призначенням на 

посаду доцента чи професора стає здатним для здійснення викладання.  

По-друге, хибним є твердження про те, що нібито аспекти педагогіки не 

відіграють особливої ролі в діяльності викладача вищої школи, тому що він має 

справу з дорослими людьми (див. Д. фон Квайс ((1982) [83, c. 340]). Реальність, у 

якій відбувалося втілення ідеї педагогічної реформи академічної освіти, заважала 

урахуванню й реалізації студентських інтересів і діяла, щонайменше, 
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контрпродуктивно. Хоча педагогічну професійну придатність необхідно 

враховувати в процесі призначення на посаду завідувача кафедрою, ця 

придатність, як вважає Д. фон Квайс, наразі майже не має вирішального значення 

в процесі вибору кандидата на заняття цієї академічної посади в німецьких 

університетах.  

Отже, розроблена Е. Бернгеймом і Г. Шмідкунцом концепція реформи 

університетів стимулює до роздумів про необхідність і здійсненність 

довготривалої педагогічної реформи університетів і дає необхідні імпульси для 

роботи центрів дидактики вищої школи. Проте, цю концепцію реформування 

варто використовувати більш ефективно з урахуванням сучасних умов 

академічної навчальної й виховної роботи. Оскільки вся сукупність ідей 

реформування знову стала важливою відправною точкою для проведення 

дискусій у галузі освітньої політики й педагогіки на початку двадцятого сторіччя 

[59], то виникає гостра необхідність у переосмисленні, більш глибокому вивченні, 

а також у більш інтенсивному обговоренні реформаторської діяльності 

Е. Бернгейма і Г. Шмідкунца.  

Таким чином, проведений наковий пошук дозволяє зробити висновки про 

те, що характерними ознаками І етапу (1899 – 1932 рр.) став пошук нової моделі 

німецької університетської освіти в умовах її експансії, викликаний втратою 

Німеччиною світового лідерства в цій галузі через недостатню увагу до 

впровадження нових форм і методів викладання, до потреб економіки й 

суспільства в прикладній орієнтації освіти і науки. Домінування в 

університетських структурах ординарних професорів, відсутність нормативно-

правової бази функціонування університетської галузі призводило до свавілля в 

ухваленні рішень, перешкоджало впровадженню нових ідей і спричиняло 

стагнацію університетської галузі.  

Спроба зміни моделі університетської освіти шляхом її реформування в 

часи Веймарської республіки (1919 – 1932) зазнала невдач через спротив 

ординарних професорів, економічну кризу (1920 – початок 1930-х рр.) і політичну 

нестабільність у державі. Непослідовність реформ у цій галузі та її перебування в 
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межах змішаної (академічної, технократичної та гуманістичної) парадигм 

розвитку варто вважати провідною тенденцією цього етапу розвитку 

університетської галузі.  

Розвиток німецької педагогічної теорії відбувався не тільки в межах 

педагогіки гуманістичного спрямування, оскільки націоналістичні настрої, що 

виникли і зазнали широкого поширення в повоєнні роки, мали вплив і на розвиток 

німецької педагогічної теорії антигуманістичної спрямованості, представником 

якої став Е. Крік, який інтенсивно вивчав літературу «німецького руху», що була 

носієм ідеї єдності німецької нації під час і після визвольних воєн 1815 р. 

(Й.Г. Фіхте, Й.Г. Гердер, Й.В. Ѓете, Ф. Шиллер, Г.Е. Лессінг, Г. В. Ф. Геѓель).  

 

3.2  Етап радикальної трансформації університетської освіти Німеччини в 

умовах націонал-соціалістичного режиму (1933 р. ‒ серпень 1944 р.) 

 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що векторний напрям 

розвитку університетської освіти Німеччини на цьому історичному етапі 

визначали соціально-економічні, культурно-соціальні й політичні фактори, 

характерні для розвитку Німеччини в умовах націонал-соціалістичного режиму, 

що виникли 30 січня 1933 р. у зв’язку з призначенням на посаду рейхсканцлера, 

голови німецького уряду, лідера найпотужнішої в рейхстазі фракції НСДАП 

А. Гітлера. Перед цим урядом постали такі завдання:  

1) подолання економічної кризи та створення умов для росту промисловості 

як бази для відновлення військового потенціалу держави;  

2) нейтралізація та знищення політичних опонентів НСДАП; 3) відновлення 

територіального суверенітету Німеччини;  

4) подолання соціальних проблем, насамперед масового безробіття, як 

умови для згуртування народної спільноти.  

А. Гітлер спромігся подолати економічну кризу в першу чергу за рахунок 

дефіцитних витрат, тобто програм стимулювання економіки та заходів щодо 
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створення нових робочих місць, що фінансово забезпечувалися за рахунок позик і 

припинення Німеччиною репараційних виплат. 

Зовнішня політика нацистської держави була спрямована на подолання 

наслідків поразки Німеччини в Першій світовій війні, відновлення та розширення 

своїх попередніх позицій як великої держави. З цією метою Німеччина вийшла в 

1933 р. з Ліги Націй, здійснила озброєння вермахту, відновила обов'язковість 

військової служби для населення (1935 р.) та окупувала демілітаризовану 

Рейнську область (1936 р.), порушивши важливі положення Версальського 

договору, здійснила у 1938 р. «приєднання» Австрії і Судетської області до 

Німецької імперії.  

Протягом перших кількох місяців перебування НСДАП при владі в 

Німеччині її новостворений режим, опираючись на штурмові загони (СА) і 

охоронні загони (СС), а також на державну поліцію інсценував підпал рейхстагу, 

звинуватив у цьому комуністів і використав цей інцидент для застосування 

прямого насильства та репресій проти своїх політичних противників, насамперед 

комуністів і соціал-демократів. Комуністичні та соціал-демократичні лідери 

найманих працівників втратили своє представництво у профспілках і парламенті, 

а їх повноваження перейшли до Німецького робітничого фронту (DAF) на чолі з 

Р. Лейем. Діяльність промислових і сільськогосподарських підприємств було 

організовано на принципах вождізму, що мало посилити контроль НСДАП за 

цією сферою й перетворити масу найманих працівників на прихильників ідеї 

нової – расової – ексклюзивності німецької громади. 1 травня було проголошено 

державним святом, створено й подовжено додаткові оплачувані відпустки для 

робітників від 6 до 12 днів, значної популярності серед робітників набули заходи 

НСДАП у межах політики організації дозвілля під егідою Націонал-

соціалістичного об’єднання «Сила через радість» (KdF), що передбачали 

організовані подорожі й екскурсії, а також відвідування музеїв і театрів 

представниками нижчих класів. Було впроваджено податкові пільги для малих і 

середніх підприємств за рахунок обтяжень прибутків великого бізнесу, 

покращено кредитні умови боржників за рахунок кредиторів та забезпечено 
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правовий захист орендарів, таким чином у населення створювалась ілюзія 

народної соціально-орієнтованої держави. [50]. Керівним принципом націонал-

соціалістичної соціальної політики було утворення самодостатньої, расово й 

ідеологічно єдиної спільноти «арійців», з цією метою політичні протиріччя та 

опоненти режиму переслідувалися від початку існування нацистської диктатури 

шляхом використання державного терору й систематичного фізичного знищення 

в концтаборах, зокрема також для очищення німецької нації від асоціальних, 

генетично хворих і расово чужих елементів. Нюрнберзькими законами («Закон 

про громадянина Рейху» та «Закон про захист німецької крові і німецької честі») 

(1935 р.), євреї піддавалися дискримінації та систематичному знищенню, а 

радикальна антисемітська політика націонал-соціалістів завершилася Голокостом. 

Ці зміни в зовнішній, внутрішній, економічній політиці Німеччини на 

визначеному етапі, як свідчать дані аналізу наукових джерел Д. Фаллон [39]; 

В. Фішер, Р. Гольфельд, Р. Ньоцольд [42]; М. Фурманн [44]; Г.-Ѓ. Ѓадамер [46]; 

М. Ѓрюттнер [50; 52; 53; 54]; М. Ѓрюттнер, С. Кінас [51]; Р. Гахтманн [55; 56]; 

Г. Гайбер [58]; У. Гєль [60]; К.-Д. Генке [61]; К. Гюркамп [64; 65]; М.-Г. Катер 

[66]; А.- Ф.Клайнберѓер [68]; Е Крік [69]; Г. Лінднер [78]; Г. Зайер [94]; 

Й. Трьоѓер [100]; П. Ваѓнер [103]; Г. Ціммер [109] та ін., призвели до суттєвої 

трансформації й у розвитку університетської освіти, яка, як і на попередньому 

етапі, була представлена такими закладами: 

- 23 повними університетами (Берлінським (1810), Мюнхенським 

(1472), Гейдельберзьким (1386), Йенським (1388), Кельнським (1388), 

Лейпцизьким (1409) та ін.), які в основному охоплювали типовий для них спектр 

дисциплін, розподілених між такими факультетами: теологічним, юридичним, 

філософським, сучасних мов, економічним, культурологічним, математичним, 

фізики і астрономії, хімії та наук про Землю, медичним; 

- 9 вищими технічними школами (мм. Аахен (1870), Брауншвайѓ (1745), 

Ганновер (1879), Дармштадт (1877), Дрезден (1828), Кемніц (1836), Клаусталь 

(1775), Фрайберг (1836), Штуттѓарт (1829), що охоплювали спектр розподілених 

по відповідних факультетах інженерних, технічних і природничих навчальних 
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дисциплін:  електротехніку, комунікаційну техніку, електроніку, 

машинобудування (зокрема енергетичне, автомобілебудування, літакобудування), 

технологічне виробництво, інженерію пластмас, цивільну інженерію, архітектуру, 

математику, природничі науки (фізику, хімію, геодезію та географію) тощо. 

Через анексію Німеччиною Австрії (1938) й окупацію Судетської області 

Чехословаччини (1939) до цих університетів було приєднано 3 австрійських 

повних університети Віденський, Інсбрукський і Грацький  університети та 

німецька частина Празького університету, а також 3 австрійських технічних 

університети: Віденський (1815), Грацький (1811) і Льобенський (1840). 

Перш за все, зміни в галузі університетської освіти в межах визначеного 

нами другого етапу відбувалися в нормативно-законодавчому полі, яке 

сформувалося в часових межах між 1933 – 1935 рр., про що детально повідомляє 

сучасний історик німецької університетської освіти М. Ѓрюттнер у своїй праці 

«Німецькі університети під свастикою» [53]. Так 6 квітня 1933 р. міністерство 

внутрішніх справ землі Баден видало «Баденський указ про співробітників 

єврейського походження», що вимагав тимчасового відсторонення від виконання 

своїх посадових обов'язків усіх державних службовців єврейського походження 

[там само], 7 квітня 1933 р. набув чинності затверджений імперським урядом 

«закон про відновлення статусу державного службовця» (ЗСГС), який мав ранг 

імперського закону і був першим випадком уніфікації законодавства в рамках 

усієї Німецької імперії. Імперський уряд видав 22 квітня 1933 р. «Імперський 

закон про створення об'єднань студентів у наукових вищих навчальних закладах» 

[там само], згідно з яким до складу студентських об'єднань мали входити 

студенти німецького походження, рідною мовою яких була німецька, без 

урахування їх громадянства. 

25 квітня 1933 р. було ухвалено «Закон про запобігання переповненості 

німецьких шкіл і ЗВО», який призвів «до різкого скорочення контингенту 

студентів через однозначну антиєврейську спрямованість ужитих заходів» [53]. За 

даними проведеного нами дослідження, лише незначна частина німецьких 

викладачів протистояла НСДАП та її політиці в галузі вищої школи. «Закон про 
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відновлення бюрократії», який вийшов на початку 1933 р., викликав відкритий 

опір з боку професорсько-викладацького складу лише в окремих університетах, 

однак пізніше будь-які протести навряд чи були можливі в умовах жорсткого 

поліцейського режиму НСДАП. Деякі ЗВО, зокрема Тюбінгенський університет, 

який здійснював антисемітську кадрову політику ще до 1933 р., не потребували 

будь-яких звільнень, оскільки вони вже відбулися. Із 901 звільненого протягом 

1933-1935 рр. викладача 38 (4,2%) були фізично знищені націонал-соціалістами, 

36 (4,0%) наклали на себе руки, а приблизно дві третини звільнених емігрували 

[55, с. 46]. Приблизно дві третини з числа емігрантів переїхали до США, де багато 

хто з них знайшли достойні умови праці, гідну зарплату й відкритість спільноти 

учених. Фінансування еміграції німецьких учених єврейського походження, 

зокрема до США, здійснювалося з прямою участю приватного фонду Рокфеллера, 

який виконував ключову роль в наданні допомоги біженцям з нацистської 

Німеччини і надав тим, хто потребував допомоги, дві третини від загального 

обсягу коштів, які були виділені в цілому урядом США для прийому та інтеграції 

наукових емігрантів. Це стосувалося також комітетів з надання фінансової 

допомоги емігрантам у Великій Британії [55, с. 67].  

Сфера дії вище згаданого закону поширювалася до травня 1933 р. на дві 

категорії викладачів ЗВО, а саме: по-перше, на тих, які не мали статусу державних 

службовців, по-друге, ‒ на викладачів, які були працевлаштовані на основі 

обмежених у часі трудових відносин. Протягом 1933 року й наступних років було 

звільнено приблизно 18,6% від числа всього викладацького складу німецьких 

університетів [49, c. 4]. 19, 3% із числа тих, хто «добровільно» звільнився, 

складали жінки, так як на них не поширювалися виняткові положення, що 

містилися в інструкціях щодо виконання даного закону. Відстрочкою звільнення 

користувалися професори, які отримали свою посаду до 1914 р, а також 

професори-учасники першої світової війни ‒ обидва обмеження не поширювалися 

на жінок [49, с. 6, 7, 8, 9], а квота звільнення жінок перевищувала квоту чоловіків 

на 43,8%, тобто практично в два рази [64, c. 299].  
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Незважаючи на уніфікацію законодавства, яке регулювало функціонування 

галузі вищої освіти в межах Німецької імперії, німецькі землі на той час ще не 

втратили своїх компетенцій у цій галузі. Перші зміни такого роду в окремих 

землях, зокрема, в Пруссії та Гамбурзі, відбулися відповідно до циркуляру 

прусського уряду «Про попередні заходи щодо спрощення управління вищою 

школою» від 28 жовтня 1933 р., а також «Гамбурзького закону про вищу школу» 

від 21 січня 1934 [53]. Однак проведений науковий пошук свідчить про те, що 

саме «Закон про новий державний устрій» від 30 січня 1934 р., що визначив 

повсюдне упровадження панівної націонал-соціалістичної ідеології, сприяв 

прискоренню уніфікації в галузі університетської освіти і, насамперед, призвів до 

перетворення федеральних земель на «підлеглі державі адміністративні одиниці», 

а землі (королівства, герцогства, республіки й вільні міста), таким чином, були 

позбавлені повноважень для проведення самостійної політики в галузі вищої 

освіти [53].  

Знаковою подією для розвитку німецької освітньої галузі, зокрема й 

університетської освіти, що відбулася 1 травня 1934 р., стало створення 

імперського міністерства науки, виховання й народної освіти на чолі з Б. Рустом, 

яке було наділене повноваженнями щодо здійснення уніфікованої освітньої 

політики. «Імперський порядок присудження наукового ступеня доктора наук» 

набув чинності 13 грудня 1934 р., відповідно до якого факультети залишили за 

собою право присудження наукового ступеня «доктора наук» особі, яка вже мала 

вчений ступінь кандидата наук (доктора філософії), проте імперський міністр 

науки мав право санкціонувати дозвіл на викладацьку діяльність виключно 

політично благонадійним, з точки зору режиму, викладачам, що й було метою 

всіх нововведень.  

Вступ в дію «Імперського порядку щодо організації навчального процесу» 

від 18 січня 1935 р. призвів до «повної зміни структури державно-правових планів 

лекцій» [28]. Отже, було створено юридично-нормативну базу для радикальної 

зміни університетської освіти, яка розпочалася, за словами М. Грюттнера, з 

«радикальної перебудови» університетів [53], що зводилася до очищення 
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університетів від усіх ліберальних, лівих і ліворадикальних елементів, реально 

або потенційно небезпечних для впровадження в університетській галузі 

націонал-соціалістичної політики. Зазначимо, що такому очищенню сприяв 

«Закон про звільнення від службових обов'язків певних категорій службовців і 

оновлення викладацького складу у зв'язку з організаційним оновленням вищої 

школи» затверджений 21 січня 1935 р. [26; 65].  

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що ухвалення всіх цих 

законів дозволило звільнити з університетських посад усіх неблагонадійних з 

точки зору режиму осіб (євреїв, комуністів і соціал-демократів) і зруйнувати 

університетську корпоративну автономію, перетворити університетську освіту на 

галузь, повністю підпорядковану націонал-соціалістичній державі. Перші кроки в 

цьому напрямку були здійснені на основі посадового права, положення якого 

визначали статус ординарних професорів як державних службовців. Науковці, які 

підпадали під дію цього закону, переводилися на інші посади або звільнялися від 

виконання своїх функціональних обов'язків. 

Варто зазначити, що змінам у внутрішніх структурах університетів і в 

стосунках університетської освіти і науки із державою сприяло ухвалення 

першого університетського статуту, який мав силу закону в межах усієї імперії й 

набув чинності 3 квітня 1935 року. Окрім того, «Директиви про уніфікацію 

управління вищою школою», видані Імперським міністерством виховання освіти і 

науки, визначили статус ректора, «керівника (фюрера) ЗВО». Згідно з 

положенням цього документу істотних змін зазнав правовий статус університетів 

у приєднаних або окупованих землях у 1930-х рр. Проте кодифікація статуту 

вищої школи й адміністративного права, які мали регулювати діяльність 

німецьких ЗВО за часів 3-го Рейху, не відбулася. Новий статут університетів і 

«Директиви про уніфікацію управління вищої школою» визначали статус ректора, 

який відтепер призначався міністром освіти і релігії та мав статус «вождя» 

(«фюрера») університету, був безпосередньо підпорядкований імперському 

міністру освіти і виховання та звітував перед ним. Відтепер проректор і декани 

призначалися на посади особисто імперським міністром освіти і виховання за 
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пропозицією ректора, а сенат і факультети мали в цьому питанні лише дорадчі 

функції.  

У реалізації політики держави в галузі вищої школи в цілому і в галузі 

університетської освіти зокрема брали участь і наділялися відповідними 

повноваженнями куратори, керівники професорсько-викладацького складу та 

студентства, а також неуніверситетські інстанції, тобто гауляйтери, імперські 

намісники, імперські керівники Націонал-соціалістичного німецького союзу 

викладачів і уряди земель. Тим не менше, як зазначив Т. Елльвайн, не був 

урегульований порядок розв’язання конфліктів між цими інстанціями, окрім того 

був відсутній перелік службових повноважень ректора як «керівника й вождя»: 

хоча саме поняття «керівник (фюрер)» сприймалося чимось самим собою 

зрозумілим, однак на практиці воно інтерпретувалося по-різному [37]. З одного 

боку, передбачалося, що ректор як політичний консультант міністра повинен 

пропонувати міністру «необхідні заходи» у разі, якщо він не уповноважений 

вживати заходів самостійно, а з іншого боку, ректор розглядався як керівник, 

наділений повноваженнями прийняття рішень. З юридичної точки зору, кожне 

прийняте ректором рішення можна було інтерпретувати як перевищення 

службових повноважень або порушення університетського статуту.  

Що стосується участі в цих процесах рейхсканцлера і лідера НСДАП 

А. Гітлера, то М. Грюттнер зазначив, що на початку 1930-х рр. його мало цікавила 

політика в галузі науки та освіти, а відтак реорганізація університетської освіти 

покладалася на лояльних до режиму професорів та студентів [51, с. 32]. Проте ця 

тематика цікавила А. Гітлера ще задовго до його приходу до влади, її він зокрема 

торкається у своїй книзі «Mein Kampf» проголошуючи необхідність збереження 

традиційної класичної форми університетської освіти: «Рисою нашого 

матеріалізованого світу є те, що наша наукова освіта все більше й більше 

звертається до єдиних реальних предметів, тобто до математики, фізики, хімії 

тощо. Наскільки необхідним це є для того часу, коли керують технологія та хімія, 

і найбільш помітні риси чого проявляються в повсякденному житті, настільки ж 

небезпечно є пристосування загальної освіти нації виключно до цих проявів. 
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Навпаки, вона завжди має бути ідеальною. Вона повинна відповідати 

гуманістичній тематиці, і лише це має забезпечити основу для подальшого 

професійного розвитку. В іншому випадку відбувається відмова від сил, які є 

важливішими для збереження нації, ніж усі технічні та інші навички» (цит. за [48, 

c. 21-22]). Однак ця цитата не дозволяє дати однозначну відповідь на питання, чи 

існував розроблений націонал-соціалістами план реструктуризації 

університетської освіти, чи всі вищезгадані заходи були наслідками спонтанних 

рішень. 

Проте логіка цих змін у системі освіти Третього рейху свідчить про те, що в 

цілому політика НСДАП в галузі університетської освіти характеризується 

повним відходом від принципів демократизації, гуманізації та гуманітаризації, які 

були керівними на попередньому етапі. Реструктуризація університетської освіти 

відбувалися в комплексі з інституційними змінами, необхідними для переходу зі 

стану «руху» до стану так званої «стабілізації через організацію», за 

термінологією Й. Геббельса. Як зазначила українська дослідниця М. Култаєва у 

своїй праці «Філософія освіти і виховання Третього Рейху» (2018), 

підпорядкування німецьких університетів тоталітарній державі, яке призвело до 

руйнації принципу корпоративної автономії, в нових умовах не викликало 

обурення у більшості представників аполітичних академічних спільнот, а 

навпаки, здебільшого розуміння і підтримку, оскільки такі авторитетні німецькі 

професори, як М. Гайдеѓѓер, К. Шмітт, Г. Фрайер, Е. Ротгакер та ін. 

романтизували німецьку національну ідею та національні німецькі цінності і 

стали апологетами політизації німецької університетської освіти, її активної 

участі у побудові нової німецької дійсності шляхом міфотворчості через 

застосування і поширення міфів [1, с. 52-53]. Проте організація й державне 

управління освітою і наукою в умовах індустріального суспільства вимагали 

застосування раціональних підходів до процедури ухвалення виважених і 

відповідальних рішень і створення механізмів їхньої реалізації. Але націонал-

соціалістичні управлінці, фюрери всіх рівнів, схильні до інтуїтивності та 

волюнтаризму, були не здатні до раціонального й фахового управління галуззю 
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університетської освіти та її модернізації, яка не відбулася зокрема через 

уніфікацію німецьких університетів в межах націонал-соціалістичної політичної 

системи та її ідеології. Структурна зміна організації університетської освіти 

відповідно до панівної ідеології націонал-соціалістів, упровадження у сфері її 

управління засад «вождізму» або «фюрерства» призвели до руйнації наукової 

свободи й таким чином до руйнації традиційного університету ординарних 

професорів, котрі втратили свій авторитет, перестали впливати на розвиток 

університетської освіти і науки й були не здатні протистояти ірраціональним 

управлінським рішенням з боку націонал-соціалістичних власних структур.  

Варто відзначити, що для  націонал-соціалістичного руху характерним було 

негативне ставлення до філософії, яка мала слугувати методологічною основою 

реформ університетської освіти і впливати на процес наповнення її новим 

змістом. Як зазначила М. Култаєва, ставлення до філософії певною мірою 

змінилося під впливом ідеологів націонал-соціалізму Й. Ѓеббельса, А. Боймлера, 

А. Розенберга та ін., які від філософії очікували не надання німецькому 

суспільству нової орієнтації або верифікації настанов націонал-соціалістичної 

ідеології, а лише підтвердження її істинності, отже, філософія мала лише 

обслуговувати офіційну ідеологію цього режиму [1, с. 58]. Й. Геббельс визначив 

головним завданням цієї ідеології «спрощення мислення німецького народу й 

повернення його до його примітивної праформи», що мало стимулювати суттєвий 

і стрімкий розвиток інтуїції в пересічного німця й робило зайвим залучення 

експертів до розв’язання певних проблем, оскільки дозволяло проникати в 

глибину складних речей за допомогою народної інтуїції [77, с. 94].  

Таким чином, офіційна націонал-соціалістична ідеологія заохочувала 

розвиток невігластва і не намагалася обґрунтувати цей світогляд науково, що, по-

перше, стимулювало інтерес як пересічних громадян, так і науковців до вивчення 

паранормальних явищ та екстрасенсорних здібностей людини, по-друге, 

формувало вузький і примітивний світогляд молодого покоління німців, що 

відповідало завданню офіційної ідеології, яке полягало у формуванні нової 

людини, надлюдини, яка здатна перемогти своїх ворогів і конкурентів задля 
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встановлення нового німецького світового порядку. Дивно, що хибність таких 

поглядів не помічав або не хотів помічати М. Гайдеѓѓер, відомий німецький 

філософ, ректор Фрайбурзького університету з квітня 1933 р., котрий убачав 

місію німецького університету в тому, щоб «бути фюрером і охоронцем долі 

німецького народу» [77, там само]. За переконанням М. Гайдеѓѓера, університет 

мав виконувати свою місію, спираючись на студентство та його волю й характер, 

формування яких – на відміну від моральних цінностей – посідало одне з 

центральних місць у націонал-соціалістичній концепції виховання нової німецької 

людини. Прояв волі і характеру в боротьбі з ворогами нації, відсутність співчуття 

до жертв режиму, ставлення до них як до ворогів стали переконаннями студентів. 

Усі ці ідеологеми радикалізували студентський рух і дозволили йому захопити 

важелі влади в університетській освіті, як от: контролювати викладачів, 

оцінювати їхню лояльність до режиму, визначати хибність або адекватність 

напрямів наукових досліджень в університетах лінії НСДАП, впливати на кадрові 

рішення університетської адміністрації. У цих умовах ординарні професори вже 

не могли діяти як вихователі й наставники молодого покоління, а покірливо 

виконували волю студентів. 

У той час коли студенти фактично добровільно відмовилися від академічної 

свободи, університетські професори були позбавлені наукової свободи, німецька 

університетська освіта перетворилася на інструмент посилення влади націонал-

соціалістів і зрослася з цією владою, була підпорядкована «народному духу», а її 

декларативне оновлення полягало в її «тотальній мобілізації» задля зміцнення 

німецької держави, яке було досягнуто через її  «очищення» від «шкідників», 

тобто нелояльних до т. зв. народної держави («Volksstaat»)  і расово чужих 

елементів – єврейських професорів і лібералів.  

Вивчення наукових джерел, зокрема наукових праць Д. Фаллон [39]; 

В. Фішер, Р. Гольфельд, Р. Ньоцольд [42]; М. Фурманн [44]; Г.-Ѓ. Ѓадамер [46]; 

М. Ѓрюттнер [50; 52; 53; 54]; М. Ѓрюттнер, С. Кінас [51]; Р. Гахтманн [55; 56]; 

Г. Гайбер [58]; У. Гєль [60]; К.-Д. Генке [61]; К. Гюркамп [64; 65]; М.-Г. Катер 

[66]; А.- Ф. Клайнберѓер [68]; Е. Крік [69]; Г. Лінднер [78]; Г. Зайер [94]; 
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Й. Трьоѓер [100]; П. Ваѓнер [103]; Г. Ціммер [109] та ін., показало, що в межах 

виділеного нами етапу уніфікацію навчальних планів німецьких університетів 

було зведено до впровадження в них ідеологічних настанов правлячого режиму, а 

центральне місце в навчальних програмах університетів займав відтепер комплекс 

із ідеологічно зафарбованих дисциплін, зокрема: народознавства, історії давніх 

германців, воєнної науки, расової гігієни та євгеніки, які не доповнювали фахові 

дисципліни, а лише доповнювалися останніми. Політика «очищення» закладів 

вищої освіти та інших державних інституцій на початку 1933 р., як зазначив 

Т. Елльвайн, по-різному відбилася на різних спеціальностях і дисциплінах: перш 

за все, постраждали сучасні дисципліни і спеціальності, які виникли в період 

професіоналізації вищої освіти в 1920 рр. − економічна наука, соціологія, 

політологія, біохімія та атомна фізика, а в соціальних науках квота звільнених в 

окремих інститутах склала до 60% від загальної чисельності викладацького 

складу [37]. 

Досліджуючи структурні та внутрішні зміни в німецькій університетській 

освіті у визначений період (1933 – серпень 1944 рр.), що увійшли в хронологічні 

межі визначеного нами ІІ етапу, Т. Елльвайн зауважив, що метою 

університетських перетворень, яку визначив рейхсміністр науки, виховання й 

народної світи Б. Руст, був «синтез вільного дослідження й національно-

німецького світогляду», який мав відбутися шляхом реорганізації професорсько-

викладацького складу, що мала унеможливити наставництво молоді професурою 

чужої раси (цит. за: [37, с. 301]). Після здійснення очищення, яке найбільш 

інтенсивним було в період між 1933− 1935 рр. і ніколи не припинялося аж до 

кінця існування націонал-соціалістичного режиму, торкнулося також персоналу 

всього комплексу університетських інституцій, зокрема бібліотек, клінік, 

лабораторій, музеїв тощо, внаслідок чого університетська освіта Німеччини 

відчула помітний дефіцит усіх категорій співробітників. 

Отже, відбувся проголошений основним ідеологом націонал-соціалістів 

Й. Гебельсом «кінець епохи єврейського інтелектуалізму» в університетській 

освіті, зміст якої базувався відтепер виключно на расовій теорії. Наукове 



199 
 

виробництво в університетах було підпорядковано ідеї расової переваги німців, а 

саму університетську науку як породження німецького національного духу 

очолювали лише арійські професори. Призначення університетської науки 

полягало не в служінні істині, її постійному й ніколи не завершеному пошуку 

(згідно з гумбольдтівським ідеалом), а було визначено як служіння величі 

німецької нації й народному духу. Таке ідеологічно зафарбоване визначення місії 

науки призвело до її внутрішньої руйнації, оскільки воно обумовлювало 

ідеологічне обґрунтування  змісту науки та організації наукових досліджень, 

допускало  можливості продукування паранауки через застосування езотеричних 

методів і практик по всьому спектру університетських наук, гуманітарних і 

природничих, які мали стати німецькими, національними, отже, арійськими і 

втілювати в собі національний дух, так як, за твердженням нобелівського лауреата 

в галузі фізики Ф. Лєнарда часів націонал-соціалізму, «наука, як і все, що роблять 

люди, обумовлюється расою і кров’ю» (цит. за: [37, с. 303]). 

Таким чином, у політиці нацистської держави в галузі університетської 

освіти простежується досить алогічне поєднання раціонального й 

ірраціонального, що відбивалося також на формулюванні цілей, завдань, змісту, 

форм і методів університетської освіти гітлерівської Німеччини. Аналіз матеріалу 

дослідження дозволяє сформулювати таку мету університетської освіти 

Німеччини: формування німецької надлюдини з твердим характером і міцною 

волею, фізично здорової, відданої ідеалам націонал-соціалізму, носія 

національного німецького світогляду й захисника расової ідеї, готового слугувати 

ідеї величі німецької нації. Виходячи із цієї мети, завдання університетської 

освіти полягає виключно у вихованні такої надлюдини шляхом її залучення до 

масових політичних і військово-спортивних заходів, відбуття обов’язкової 

трудової й військової повинності. У цій системі фахова підготовка має зводитися 

до засвоєння студентами, насамперед, основ народознавства, історії давніх 

германців, воєнної науки, расової гігієни та євгеніки, які формують основний 

зміст університетської освіти й доповнюються фаховими дисциплінами за 

обраною спеціальністю. 



200 
 

Поєднання раціонального й ірраціонального простежується не лише в галузі 

університетської освіти, а також і в галузі науки, яка, як і інші сфери життя 

німецького суспільства, функціонувала в межах, визначених націонал-

соціалістичною владою. Модель цієї влади, яка визначала наукову політику, 

німецький емігрант соціолог Ф. Нойманн описав як свого роду полікратичний 

картель, утворений різними блоками цієї влади, зокрема збройними силами 

(Вермахтом), великим бізнесом, державною владою і НСДАП, позначивши цю 

модель влади біблійним «бегемотом» [81, с. 3; 85, с. 1-4]. Між чотирма блоками 

цього «бегемота» існувала конкуренція, яка створювала конфлікти між ними і, 

тим не менш, слугувала джерелом динамічної енергії, яка стимулювала таким 

чином їхню співпрацю й призводила до об'єднання зусиль на ідеологічній і 

політичній базі НСДАП для досягнення спільних цілей у галузі науки й освіти. 

Погоджуючись із німецьким емігрантом Ф. Нойманном, сучасний американський 

дослідник М. Волкер вказує на наявність додаткових блоків державної влади, які 

впливали на ці сфери, а саме: управління військ СС на чолі з Г. Гіммлером, 

міністерство авіації Г. Герінга, міністерство озброєнь А. Шпеєра. Характерною 

практикою для наукової політики НСДАП було організаційне поєднання функцій 

вищого керівництва з політичними посадами, що простежується на типовому 

прикладі Товариства ім. Кайзера Вільгельма, керівник якого, генеральний 

секретар ТКВ Е. Тельшов, використовував у своїх особистих цілях розмитість 

компетенцій наукових відомств Третього Рейху і формував наукову політику на 

свій розсуд, інколи вупереч потребам держави [81, c.33].   

З ідеєю про наявність численних блоків влади в нацистській Німеччині 

погоджується американський дослідник Я. Кершоу, наголошуючи, що ці блоки 

могли отримати доступ до неї тільки завдяки підтримці А. Гітлера, діючи через 

А. Гітлера, який не завжди контролював ситуацію, і через його оточення, яке 

часто впливало на фюрера в прийнятті конкретних рішень [67, с. 1-15]. Суть 

моделі націонал-соціалістичного «бегемота», на думку М. Реннеберѓа і 

М. Волкера, не зводиться до формули «управління суспільством технічними 

експертами», оскільки така система влади передбачає пряму участь учених та 
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інженерів у прийнятті державних рішень [85, с. 4-9]. Американські науковці 

вказують на специфічну рису технократії націонал-соціалістів при А. Гітлері, яка 

полягала у використанні раціональних засобів і технократичних принципів для 

досягнення як раціональних, так і ірраціональних цілей цього режиму, у чому й 

виявлялася суперечлива суть влади націонал-соціалістів, що не дозволяла 

технічним експертам раціонально управляти німецьким суспільством і не 

дозволяла самій державі використовувати технологічні розробки для досягнення 

власних цілей, у тому числі для модернізації країни в цілому. Цілі націонал-

соціалістичного держави не були чітко сформульовані, за винятком досягнення 

територіальної та економічної експансії Німеччини, забезпечення расової 

«чистоти» населення й тотального контролю над усіма сторонами життя 

суспільства, які, тим не менше, були досягнуті частково. З одного боку, 

використання раціональних наукових, технологічних і бюрократичних методів 

для досягнення ірраціональних цілей в політиці націонал-соціалістів дозволило їм 

організувати репресії проти своїх політичних супротивників, здійснити 

«остаточне вирішення єврейського питання», забезпечити винищення інших 

європейських народів у руйнівній загарбницькій війні. З іншого боку, сприяло 

технологічному прориву в багатьох галузях, пов’язаних із виробництвом зброї та 

військової техніки. Наукові розробки в цій сфері здійснювали, насамперед, великі 

науково-дослідницькі заклади, зокрема Товариство ім. кайзера Вільгельма (ТКВ), 

Німецьке науково-дослідне об'єднання, а також Товариство по дослідженню 

німецької спадщини «Аненербе» в кооперації з університетами й технічними 

ЗВО. На відміну від гуманітарних і соціологічних досліджень дослідження в 

галузі природознавства, розробки техніки й технологій, які користувалися 

пріоритетом у політиці націонал-соціалістичного уряду, отримали масоване 

фінансування, а, починаючи з 1938 р., це сприяння зросло не тільки у відносному, 

але і в абсолютному порівнянні [50, с. 469]. Ці дані свідчать про те, що тогочасній 

німецькій науці при здійсненні наукових досліджень вдавалося оминати вузькі 

ідеологічні рамки та ірраціональні підходи до вирішення наукових проблем, 

використовуючи власну раціональну методологію для досягнення практичних 
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цілей, що свідчить про вибіркове застосування офіційної ідеології, про 

переплетіння раціонального та ірраціонального в освітній і науковій політиці 

НСДАП. Націонал-соціалістична держава сприяла розвитку саме тих дисциплін, 

які або обґрунтовували ідеологію націонал-соціалізму (наприклад, расова гігієна, 

«арійські науки», «народні науки»), або забезпечували економічній 

самодостатності Німеччини (наприклад, вирішення проблеми виробництва 

синтетичного палива або дослідження лікувальних властивостей рослин).  

Напередодні Другої світової війни керівники націонал-соціалістичного 

режиму поставили перед наукою завдання розробки озброєнь, які стали 

складовою частиною університетської діяльності, однак у достатньому обсязі 

університетські ресурси були мобілізовані лише з початком другої світової війни, 

а завдання університетів та їх наукових підрозділів охоплювали широкий спектр 

природничо-наукових та інженерних проблем [104, с. 281]. У співпраці з 

технічними ЗВО та позауніверситетськими установами, наприклад, Товариством 

ім. кайзера Вільгельма, університети займалися переважно проведенням 

фундаментальних досліджень у галузі розробки озброєнь, визначали теоретичну 

можливість розробок зброї, здійснювали конкретні експериментальні дослідження 

й виконували конструктивні замовлення, зокрема розробку вимірювальних 

приладів для ракетних випробувальних стендів або блоків для електричних 

інструментів, призначених для ракет із дальнім радіусом дії.  

Під час Другої світової війни відбувалася спеціалізація університетів з 

урахуванням доручених їм дослідницьких завдань. З метою координації роботи 

навчальних і науково-дослідних закладів та удосконалення технології озброєння в 

1937 р. була утворена Імперська наукова рада (ІНР), яка мала сприяти 

проведенню природничих, медичних та інженерних досліджень. При цьому ІНР 

сприяла також організації фундаментальних досліджень, які мали пріоритет над  

прикладними дослідженнями, проте таке ставлення до них не було послідовним, 

так як більша частина такого роду проектів не знаходила швидкого практичного 

застосування в розробках озброєнь. Лише в 1942 р. ІНР стала самостійним 
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органом влади і з 1943 р. контролювала більшість «важливих для війни» 

досліджень [104, с. 282].  

У межах визначеного нами другого етапу розвитку університетської освіти 

Німеччини суттєвих змін зазнало, як свідчить проведене нами дослідження, й 

політика підходу до вибору професорсько-викладацького складу закладів вищої 

освіти, що входили до сектору університетської освіти, а також зарахування 

майбутніх студентів, їхнє подальше навчання й академічне життя в цілому.  

Зазначимо, що особливістю визначеного нами етапу стало впровадження 

освітньої й наукової політики НСДАП в галузі університетської освіти через 

професійні об’єднання викладачів і студентів, що є типовою рисою будь-якої 

тоталітарної держави. Це стосується зокрема Націонал-соціалістичної німецької 

спілки доцентів (нім. Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund або NSDDB), 

що була створена в липні 1935 р. за розпорядженням Р. Гесса як підрозділ 

НСДАП у вищих навчальних закладах і об'єднувала у своїх рядах викладачів-

членів НСДАП. Метою її створення було встановлення політичного контролю над 

університетами та викладачами ВНЗ шляхом виконання таких завдань: ухвалення 

результатів виборів викладацького складу ВНЗ; формування націонал-

соціалістичного світогляду професорсько-викладацького складу; здійснення його 

політичного навчання у співпраці з керівником рейху з організаційних питань та 

головним управлінням з питань навчання; сприяння реалізації політики НСДАП в 

галузі вищої освіти. Керівник окружної спілки доцентів ставився до штабу 

гауляйтера, підпорядковувався йому в дисциплінарному відношенні, впливав на 

адміністративну роботу, а також на практику призначень на академічні посади, 

так як поряд з професійною придатністю викладачів вищої школи призначення на 

посаду припускали наявність у кандидатів політичної лояльності. Крім того, 

впровадження єдиного імперського порядку отримання академічних посад і 

пов'язані з цим механізми кадрового відбору впливали на академічне 

самоврядування ЗВО [32, с. 99].  

Як зазначили Й. Гербіх і Р. Гольфельд, на відміну від приват-доцентів і 

асистентів, професори не мали власної професійної спілки, а характерною рисою 
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професорсько-викладацького складу університетів у межах досліджуваного етапу 

була його демонстративна аполітичність, яка тим не менше не заважала багатьом 

із них ще до 1933 р. сповідувати праворадикальні погляди, відкрито 

ідентифікувати себе прихильниками націонал-соціалістичної ідеології, відкидати 

цінності Веймарської республіки як форми державного управління, заявляти про 

себе як про прихильників сильної держави та ідеї мілітаризації суспільства [63, 

с. 50]. Щоправда, значна кількість професорів побоювалася приходу до влади 

націонал-соціалістів, які широко використовували в своїх політичних заявах 

риторику, спрямовану проти інтелектуалів, і могли позбавити цих учених влади, і 

тому науковці пристосовувалися до нового режиму, намагалися захистити свої 

структурні підрозділи від «реформаторських» дій уряду і зберегти автономію 

науки, проте ніхто з професорів відкрито не критикував режим через побоювання 

стати жертвою репресій.  

Таким чином, виникла ілюзія повної гармонії у стосунках між викладачами 

вищої школи й націонал-соціалістичним урядом [50, с. 15]. Протягом декількох 

років після приходу нацистів до влади істотно ослабла критика з боку професорів, 

скептично налаштованих до націонал-соціалістичної ідеології. Вони здебільшого 

своїй повністю схвалили відновлення загального військового обов’язку в 1935 р. і 

приєднання Австрії до Німеччини в 1938 р. [50, там само]. Доценти, які наразі 

працювали на умовах трудових відносин, обмежених певним терміном, 

сприймали звільнення своїх «неблагодійних» колег згідно з законом про 

відновлення державної бюрократії як відкриття можливостей кар'єрного росту. 

Насамперед, молоді викладачі-початківці вступали до лав націонал-соціалістичної 

партії, виходячи зі своїх кар'єрних міркувань, проте велика кількість мала 

ідеологічну мотивацію. В окремих університетах 20-25% від загального 

контингенту викладачів уже влітку 1933 г. вступили до лав Націонал-

соціалістської німецької робітничої партії (НСДАП) [53, с. 73]. 10 з 24 

університетів Німеччини опублікували заяви про свою лояльність по відношенню 

до А. Гітлера відразу після його приходу до влади, до яких приєдналися майже 

10% від загального числа викладачів німецьких університетів [53, с. 61].  
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У цьому контексті не піддається однозначній оцінці реакція Спілки 

німецьких ЗВО на всі ці зміни, хоча у більш ранній історичній літературі 

містяться посилання на лояльність цієї спілки до існуючого режиму, а сучасні 

історики вбачають у її позиції, яка відбита, зокрема, у заяві від 21 квітня 1933 р., 

свого роду риторично вмілу спробу вказати режиму на необхідність збереження 

університетами певної автономії й висловити в завуальованій формі критику 

політизації діяльності університетів згідно з націонал-соціалістичною 

пропагандою [53]. За словами історика Ф. Бауера, ця спілка сформувалася й діяла 

ще за часів Веймарської республіки як «національно-консервативна професійна 

організація, яка знаходилася в стані зовнішньої оборони від парламентської 

багатопартійної держави та дистанціювалася від цієї держави» [4, с. 11–24]. Після 

приходу до влади НСДАП у рядах спілки спочатку панувала невизначеність та 

дезорієнтація, проте, незважаючи на неприйнятність для більшості її членів 

заходів націонал-соціалістів у галузі університетської освіти, спілка так і не 

спромоглася на відкриту заяву проти конкретних заходів несправедливості, які 

вживав нацистський режим. Ідеться про вище згадані «Закон про відновлення 

професійної державної служби» від 7 квітня 1933 р. та «Закон проти 

переповнення німецьких шкіл і університетів», який, у першу чергу, стосувався 

викладачів університетів єврейського походження, що відкрито усували їх з посад 

та обмежили частку студентів єврейського походження до 1,5%. Однак, на думку 

Й. Бауера, позиція Спілки німецьких ВНЗ нічим не відрізнялася від позиції решти 

подібних професійних об’єднань німецьких освітян, які у своїх гучних заявах  

відстоювали традиційні для німецької професури претензії на уособлення 

інтелектуальної еліти країни – претензії, яка ґрунтувалася принаймні не лише на 

інтелектуальних якостях професури, а значно більшою мірою на моральних та 

ідеалістичних переконаннях, то така позиція була занадто слабкою й 

безпринципною. На позачерговому конгресі викладачів ВНЗ, що відбувся 1 

червня 1933 р. в Ерфурті, в дусі започаткованого НСДАП процесу «уніфікації» 

всіх сфер життя німецького суспільства відбулося обрання нової націонал-

соціалістичної ради Спілки німецьких ВНЗ на чолі з професором ґрунтознавства 
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Берлінського сільськогосподарського університету Ф. Шухтом. У листопаді 1933 

р. Спілка німецьких ВНЗ офіційно припинила своє існування і разом з іншими 

політичними та професійними об’єднаннями німецьких ВНЗ увійшла в єдину 

організацію під назвою «Імперська спілка німецьких ВНЗ». 

11 листопада 1933 р. під час урочистостей з приводу «націонал-

соціалістської революції» приблизно 900 професорів різних університетів і 

технічних ЗВО публічно висловили свою відданість ідеям А. Гітлера і націонал-

соціалістичній державі. Окрім того, під час цих урочистостей представники 

деяких спеціальностей, зокрема германістики і гештальтпсихології, зробили 

успішну спробу особливо підкреслити свою значущість для ідей націонал-

соціалізму, отже, відтепер вони сприймалися режимом як «національні науки», 

окрім того, представники гештальтпсихології ініціювали об'єднання політичної 

ідеології й психологічної теорії, що відповідало духу «націонал-соціалістської 

революції». (Див. детальніше про ідеологізацію науки в розділі Ѓ). 

Відзначимо, що на ІІ етапі загальна антиінтелектуальна спрямованість 

ідеології націонал-соціалістів, скептичне і навіть вороже ставлення до стану 

освітньої буржуазії, яка уособлювала відстороненість від інтересів основної маси 

трудового народу й стримано сприймала політику націонал-соціалістів, 

спричинили  намагання обмежити сферу вищої й зокрема університетської освіти 

на засадах вище згаданого «Закону про запобігання переповненості німецьких 

шкіл і ВНЗ» 25 квітня 1933 р., який було ухвалено через досягнення угоди між 

урядом імперії й земельними урядами, згідно з якою чиновники «рекомендували» 

випускникам середньої школи, які мають низькі оцінки в атестаті зрілості 

утриматися від вступу до ЗВО. Тому, хто всупереч цим рекомендаціям все ж таки 

розпочинав своє навчання, було відмовлено в наданні академічних пільг [53, 

с. 210]. Цей закон мав на меті орієнтувати вибір абітурієнтів на потреби в певних 

професіях на ринку праці і тим самим досягти значного скорочення контингенту 

студентів і модифікував процедуру вступу до ВНЗ через упровадження Numerus 

clausus, тобто урахування певної кількості балів в атестаті зрілості випускників 

гімназій, необхідної для вступу на окремі спеціальності. Упроваджений у грудні 
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1933 р. numerus clausus виявився досить ефективним: у 1934 р. лише 15 000 із 

понад 40 000 випускників середньої школи скористалися правом вступу до 

університету або технічного ЗВО [65, с. 338 і далі].  

Однак застосування цього принципу, за даними М. Грюттнера, тривало 

недовго, до травня 1934 р., тобто до моменту створення Імперського міністерства 

освіти, науки і виховання, яке припинило дію Numerus clausus, ураховуючи дані 

щодо скорочення кількості студентів лише на початку 1930 рр. від 103 912 

(1931 р.) до межі нижче 90 000 (1933 р.) [50, с. 451]. На таке скорочення, як 

стверджує М. Грюттнер, лише незначною мірою вплинула регулятивна політика 

націонал-соціалістів у галузі університетської освіти і науки, значно більший 

вплив здійснили на цей процес такі чинники:  

1) демографічні зміни в німецькому суспільстві, пов’язані зі значним 

падінням рівня народжуваності після Першої світової, зокрема, у 1917/18 рр. 

число живих новонароджених дітей досягло половини відповідного показника 

довоєнного періоду, що призвело до значного скорочення кількості випускників 

середньої школи у період між 1934 і 1936 рр. (від 40 000 ‒ до майже 26 000) [50, с. 

117];  

2) зниження готовності до навчання та зростаючої привабливості інших 

професійних напрямків для випускників середньої школи, зокрема кар'єрними 

можливостями в економіці і – для чоловіків – особливо у вермахті та 

невизначеністю перспектив використання наукового ступеня (див. В. Брізе, 

П. Бюхнера, П. Гаѓе [24], Г. Фаульштіх-Віланд, М. Госткемпер [40]; К. Гюркамп 

[64; 65];  

3) падіння рівня життя основної маси населення на тлі масового безробіття 

й фінансової скрути через фінансову кризу 1929 – 1932 рр. [54, с. 117]  

В умовах економічного падіння лише незначна частка студентів могла 

розраховувати на фінансову допомогу, проте умови фінансування були дуже 

жорсткі, оскільки важливу роль при наданні позики або стипендії відігравали 

політична благонадійність, наявність академічних здібностей та обґрунтованість 

фінансових потреб [64]. Під час війни особливі привілеї отримали студенти-
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ветерани війни, окрім того, багато студентів-медиків (чоловіків) були переведені 

на заочну форму навчання через зростання потреб вермахту в лікарях і як 

претенденти на заняття офіцерських посад отримували платню офіцера. У цілому 

процедура розподілу стипендій та різні форми фінансового заохочення помітно 

впливала на вибір абітурієнтами академічних спеціальностей, що є особливістю ІІ 

етапу розвитку університетської освіти.  

Аналіз даних, наведений у працях В. Брізе, П. Бюхнера, П. Гаѓе [24], а 

також Х. Боде [23], свідчить про зміну академічних уподобань абітурієнтів, 

зокрема підвищення популярності медицини (від 13 до 45 і навіть 50%) на тлі 

падіння престижу інших спеціальностей, зокрема: математики й природознавства, 

філології й культурології (від 4 до 3%); економіки й аграрних наук ( від 4 до 2%); 

права (від 8 до 4%) і теології  (від 3 до 1%), що пояснюється прихильністю 

абітурієнтів-чоловіків до вибору військової кар’єри, зокрема кар’єри військових 

лікарів, напередодні нової війни. 

Уже з лютого 1935 р. зарахування до ЗВО відбувалося без обов’язкового 

надання випускниками шкіл атестату зрілості, отже, навіть ті студенти, які не 

змогли отримати атестат у 1934 р., але проявили лояльність до режиму націонал-

соціалістів, змогли вступити до ЗВО пізніше [50, c. 63, 69]. Окрім того, «найбільш 

обдаровані» (а в реальності найбільш політично благонадійні) молоді люди 

скористалися програмою «Langemarckstudium», яка вступила в дію вже в 1934 р. 

за ініціативою Націонал-соціалістичної спілки студентів і забезпечувала вступ до 

ЗВО випускникам народних шкіл або професійних училищ без наявності в них 

атестата зрілості. Мета цих заходів полягала в підготовці обдарованих і політично 

благонадійних молодих людей із нижчих соціальних верств німецького 

суспільства, які перед зарахуванням до університетів або в технічні ЗВО 

підвищували свій рівень знань на спеціальних тримісячних курсах для вступників. 

Абітурієнт не мав права вступати самостійно за власною ініціативою, але мав 

отримати для вступу до ЗВО рекомендацію органів НСДАП, управління 

імперської служби трудової повинності або відповідного підрозділу вермахту.  
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Варто звернути увагу на те, що політичні критерії поряд з академічними 

здібностями, службовою характеристикою і станом здоров'я кандидата 

відігравали важливу роль при зарахуванні до ВНЗ, а самі кандидати на вступ до 

університету проходили процедуру відбору у спеціальних таборах, у яких вони 

відбували обов’язкову трудову повинність напередодні їхнього вступу до ВНЗ, а 

під час відбуття цієї повинності перевірялася їхня благонадійність. Перехід із 

професійного училища до університету здійснювався за результатами 

спеціального іспиту на атестат зрілості, форма якого була визначена в 

спеціальному циркулярі від 1938 р., а допуск до навчання був обмежений 

предметами, які відповідали характеру шкільного галузевого навчання. Такі 

практики розширення соціального складу студентства в університетах 

сприймалися неоднозначно, так як викладачі висловлювали побоювання щодо 

падіння рівня загальної академічної підготовки студентів [40].  

Однак розширення соціального прошарку студентів як мети націонал-

соціалістичної освітньої політики не відбулося, про що свідчить статистика, яка 

відбиває дані про соціальний статус учнів у випускних класах середньої школи, 

що не зазнав істотних змін у проміжок часу між 1900 та 1940 рр. Зміни 

соціального складу студентства демонструють лише незначні коливання, зокрема 

досить незначне скорочення прошарку студентів-чоловіків, представників 

робітників (від 4% у 1932 р. до 3, 8% у 1939) та решти нижчого класу (від 6% у 

1932 р. до 5,7%  у 1939 р.) і збільшення частки представників буржуазної 

інтелігенції й буржуазії (від 37% у 1932 р. до 40% у 1939 р.), у той час коли доля 

представників старого і нового середнього класу складала протягом цих років 

стабільні 57% [31, с. 240], [32, с. 223], що пов’язано певною мірою зі збільшенням 

частки жінок у сукупній кількості контингенту студентів, які в переважній 

більшості (на відміну від студентів-чоловіків) походили виключно з буржуазних 

сімей [50]. 

Водночас обмеження академічної свободи студентства призвело до 

радикальної зміни академічного життя студентів, позбавило їх мотивації до 

професійного удосконалення в галузі науки, освіти або надання населенню 
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юридичних, адміністративних, медичних, освітніх та інших послуг. Мрії про 

фахову кар’єру в націонал-соціалістичному середовищі засуджувалися як 

буржуазні, не відповідні героїчній місії молодого покоління націонал-соціалістів, 

причому їх засудження здійснювалося не лише партійними функціонерами, але й 

у минулому авторитетними науковцями, зокрема «націонал-соціалістичним 

фюрером» Фрайбурзького університету філософом М. Гайдеѓѓером, котрий у 

своїй промові при вступі на посаду ректора цього закладу в 1933 р. пообіцяв 

рішуче боротися проти таких мрій, повністю відкинув ідею спеціалізації навчання 

на всіх факультетах як не відповідному новому часу, який вимагав навчанню 

«цілому», тобто тотальності духу, закликав до вигнання зі стін університетів  

гумбольдтівську «академічну свободу», що, на його думку, діяла лише 

деструктивно, «породжуючи безтурботність, неясні наміри і схильності, 

безвідповідальність як у діях, так і в бездіяльності» [59, с. 46]. Академічна 

свобода студентів, як зазначив М. Гайдеѓѓер, повернулася в націонал-

соціалістичному суспільстві до своїх першоджерел, забезпечила органічний 

зв’язок студентства з народом і державою і впровадила в ряди студентів етику 

служіння нації, яка практикувалася в межах виконання ними трудової й військової 

повинності й служіння науці [там само, с. 10]. Націонал-соціалістичне 

студентство, об’єднане в НССНМ, відчувало себе в ролі революціонерів і борців 

зі шкідниками німецького народу («Volksschädlinge»). Контроль з боку інших 

студентських корпоративних організацій на кшталт «Імперської організації 

студентської взаємодопомоги» («Reichstudetenwerk»), створеної замість 

«Організації студентської взаємодопомоги» у 1933 р., здійснювався над усією 

академічною спільнотою, яка мала сповідувати цінності «справжньої народної 

культури» («wirkliche Volkskultur»). 

Й. Геббельс у своїй промові 30.05.1933 р. під час демонстративної акції 

спалювання книжок ліберальних письменників і мислителів, зокрема також 

єврейського походження, проголосив «завершення доби єврейського 

інтелектуалізму» і визначив історичну місію німецьких студентів як захисників 

революційної ідеї «справжньої держави» та визнав їхнє право скидати і 
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знищувати фальшивих авторитетів [37, с. 301]. Ця місія активно здійснювалася 

Націонал-соціалістичною спілкою німецьких студентів (НСНСС) (нім. 

Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, скор. NSDStB), громадською 

організацією в Німеччині (1933-1945), що об'єднувала у своїх рядах студентів-

членів НСДАП і була її структурним підрозділом, здійснювала організацію 

ідеологічної підготовки студентів у дусі націонал-соціалістичної ідеології, 

поклала на себе завдання соціального відкриття ЗВО й постійно критикувала 

функціонерів НСДАП за непослідовність їхньої політики в цій галузі, через яку 

доступ до вищої освіти залишався привілеєм вищих шарів німецького 

суспільства. Але, насамперед, НСНСС здійснювала чистку в рядах самого 

студентського контингенту, проведеної націонал-соціалістами чистки 

студентського та викладацького контингенту і яка була спрямована, перш за все, 

проти студентів з лівими переконаннями. Ця чистка проводилися за активної 

участі самих студентів, які у своєму середовищі складали «чорні списки» 

неблагонадійних, на основі яких були порушені дисциплінарні справи проти 

окремих нелояльних до режиму студентів, а вони самі були відраховані з 

університетів. У 1933 р. положення законів, які регулювали ці процедури, ще не 

були уніфіковані в межах всієї Німеччини і всіх німецьких ЗВО, що не завадило 

націонал-соціалістичному режиму розпочати переслідування всіх 

«антинаціональних» елементів, тобто комуністів, соціал-демократів або 

представників інших опозиційних до цього режиму партій і угруповань. Проте, 

практична реалізація намічених заходів відбувалася дуже неоднорідно, адже 

окремі університети мали значну свободу дій для вибору репресивних заходів, 

тому неможливо встановити точну кількість студентів, котрі були охоплені цими 

заходами, тим більше, що архівні документи, які відображають ці заходи, були 

знищені.  

У 1933 − 1934 рр. у 23 університетах Німеччини відбулося відрахування 423 

студентів через їхню політичну нелояльність, а в цілому репресіями було 

охоплено 548 студентів (0,5% від загального числа студентів) [65, с. 338 і далі]. 

Очевидно, що націонал-соціалістам вдалося усунути, щонайменше, явних 
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супротивників націонал-соціалістичного режиму, а самі заходи залякування у 

вигляді показових публічних розправ мали залякати інших потенційних 

супротивників режиму. Із автобіографічних даних репресованих студентів 

випливає, що в багатьох випадках «політична чистка» передбачала не тільки 

виключення з університету, але й фізичну розправу над відрахованим студентом: 

відправку в концтабір або смертну кару [65, там само]. Окрім того, не знайдені 

архівні дані про кількість студентів, які не змогли продовжити навчання через 

відсутність фінансової допомоги, якої вони були позбавлені як противники 

режиму. 25 квітня 1933 р. був прийнятий «Закон про заходи, спрямовані на 

запобігання переповненості німецьких шкіл і ЗВО», який мав на меті повне 

вигнання студентів і учнів єврейського походження. У 1932 − 1933 рр. студенти 

єврейського походження в процентному співвідношенні становили майже 3,7% і 

тим самим були незначною частиною студентства [65, там само]. Виходячи із 

відсоткового співвідношення євреїв до іншої частини населення Німеччини 

(0,9%), вони, тим не менше, були досить широко представлені в університетах, 

якщо брати до уваги також відсоткову долю студенток єврейського походження. 

Ще до 1933 р. націонал-соціалісти посилено полемізували питання про «засилля 

євреїв» в академічних професіях і закликали вжити заходів проти «засилля 

чужинців» в ЗВО. Упровадження квоти для студентів-євреїв (максимально 5% на 

кожному окремому факультеті), обов'язкове при зарахуванні до ЗВО надання 

студентами документів, які підтверджували родовід вступників, і майже повне 

скасування позначки про видачу атестата зрілості для випускників шкіл 

єврейського походження ‒ усі ці заходи скоротили квоту студентів-євреїв до 

менш 1% від загального числа студентів. Фактично вже з 1933 р. спостерігалося 

істотне скорочення числа першокурсників єврейського походження, а доля 

студентів єврейського походження, громадян інших країн, скоротилося ще більш 

радикально. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що молоді люди в 

університетах демонстрували своє захоплення ідеями націонал-соціалізму і з 

готовністю сприймали нові політичні ідеї ще до приходу націонал-соціалістів до 
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влади. Вони виходили з усвідомлення своєї приналежності до майбутньої еліти 

суспільства і тому відчували впевненість у своїх силах, щоб прийняти на себе 

роль авангарду німецького суспільства. Нові вожді німецького студентства 

набули за короткий час набагато більше повноважень і влади над студентами, ніж 

їхні попередники і демонстрували свою владу, з одного боку, під час проведення 

масових громадських або військово-спортивних заходів, з іншого боку, вони 

активно впливали на кадрову політику в ЗВО. Вони збирали, зокрема, досьє на 

професорів, складали списки неблагонадійних осіб і допомагали в той же час 

своєму керівництву в підготовці до вигнання з університетів неугодних 

викладачів. Поряд із викладачами єврейського походження і прихильниками 

лівих поглядів, об’єктами цих заходів були також ті з них, котрі дотримувалися 

консервативних поглядів і не висловлювали критичного ставлення до націонал-

соціалістичної політики, проте й не виявляли бажання вступити до лав НСДАП. 

При цьому йшлося не про окремі спонтанні заходи, а про акції, які були 

заплановані й санкціоновані керівництвом Об'єднання німецького студентства 

(наприклад, «заходи з протидії шпигунству») [65, с. 338 і далі]. Відкритий бойкот, 

перешкоджання викладачам у проведенні занять або їхній зрив дозволяли 

студентам-націонал-соціалістам відстоювати свої вимоги й домогтися звільнення 

неугодних їм викладачів, перш за все, єврейського походження, проте не всі 

студенти брали участь у цих акціях. Ті з них, які відмовлялися брати в них участь, 

ставали об'єктами залякування й посиленого громадського тиску. Проте з лав 

лояльних і навіть політично активних студентів теж чітко лунала критика масових 

заходів (ходів, мітингів тощо), організовувалися акції, спрямовані на  

демонстрацію своєї симпатії й співчуття з жертвами гонінь у вигляді 

колективного збору підписів на підтримку тих професорів, яким загрожувало 

звільнення [65, с. 338 і далі].  

Студентські організації активно впливали на прийняття кадрових рішень під 

час розгляду кандидатур викладачів на зайняття вакантних посад і на подальшу 

наукову кар'єру молодих учених, з якими вони тісно співпрацювали [50]. При 

цьому вони спиралися на підтримку з боку Націонал-соціалістичної спілки 
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доцентів. У проміжок часу між 1937 − 1941 рр. центральні органи Націонал-

соціалістичної німецької спілки студентів отримували офіційну інформацію про 

склад ректоратів всіх ЗВО і давали свою оцінку кандидатам на зайняття посад в 

ректораті. У цілому на початковому етапі формування націонал-соціалістської 

режиму спостерігалося чітке зміщення важелів влади: у той час коли у 

Веймарській республіці університети перебували під повним контролем 

ординарних професорів, то, як стверджує М. Грюттнер, на ІІ етапі ординарні 

професори вимушені були віддати значну частку своїх повноважень керівникам 

Націонал-соціалістської німецької спілки студентів [53; 54]. Як зазначив 

М.Г. Катер, який присвятив свої наукове дослідження вивченню становлення 

німецьких професорів до націонал-соціалістичного режиму, у цьому проявився 

конфлікт поколінь, який позбувався традицій, насамперед, університетської 

ієрархії і поставив під сумнів наявність існування традиційних структур і функцій 

німецьких університетів [66]. На початковому етапі радикальних перетворень в 

університетах і технічних ЗВО керівники німецького студентства отримали 

значно урізаний обсяг повноважень для прийняття рішень, тим не менше, вони, 

по-перше, змогли чинити значний вплив на кадрову політику ЗВО, по-друге, на 

прийняття рішень щодо структурних перетворень в університетах, зокрема 

створення нових кафедр і, по-третє, розробляли рекомендації щодо призначення 

на посаду ректорів, які вони подавали керівництву регіональних структур НСДАП 

і міністерства освіти.  

Однак націонал-соціалістичний режим прагнув не тільки повністю 

контролювати діяльність університетів, але й повсякденне життя студентів і 

організувати її відповідно до своєї доктрини. Організація цієї повсякденної 

діяльності та побуту студентів здійснювалося через участь в обов'язкових для 

студентів-чоловіків масових заходах військово-прикладного характеру у вільний 

від лекцій час − у такий спосіб здійснювалася військова підготовка й політичне 

виховання студентів у вигляді позауніверситетських заходів обсягом приблизно 

30 годин, що не знаходило в багатьох із них повного розуміння, тим більше, що 

офіційно була проголошена політика посилення професійної підготовки 
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студентства. Жіночий контингент студентів також залучався до участі в 

позауніверситетських заходах, наприклад, у політичних семінарах і громадській 

діяльності, яка координувалася студентською спілкою. У цих умовах страждала 

професійна підготовка студентів, а університети й професори скаржилися на 

істотне зниження якості підготовки молодих фахівців. Масові протести, 

наприклад, у лавах «Мюнхенського студентського союзу» сприяли скороченню 

цих заходів: завдання НСНСС були зведені до мінімуму, а робота в рамках 

факультетських об'єднань фахівців стала добровільною [64].  

Як зазначено вище, у 1934 р. для студентів обох статей була введена 

обов'язкова піврічна трудова повинність, яка використовувалася і як свого роду 

інструмент випробування на політичну лояльність до влади НСДАП, а також як 

інструмент відбору для зарахування до ЗВО (про  можливості набуття вищої 

освіти жінками див. докладніше Додаток Г). Водночас вона дозволяла реалізувати 

на практиці заплановане ідеологією націонал-соціалістів зближення всіх шарів 

німецького населення і створення спільної народної ідеології. У трудових таборах 

молоді люди, представники всіх верств німецького населення, повинні були 

спільно проживати, працювати, проходити політичне навчання і фізично 

загартовуватися. Студенти-чоловіки масово виконували важку фізичну працю 

(наприклад, під час зведення дамб або в дорожньому будівництві, у здійсненні 

земляних або меліоративних робіт тощо). У свою чергу студентки часто 

залучалися до «проходження воєнізованої трудової повинності» в окремих сім'ях, 

працювали в сільському господарстві або брали участь у діяльності Націонал-

соціалістичного народного благодійного об'єднання (див. К. Гюркамп (1996) [64]). 

Індивідуальний досвід студентів, які виконували трудову повинність, можна 

оцінювати по-різному, але, як правило, закінчення терміну проходження трудової 

повинності сприймалося ними з полегшенням. Виникають сумніви щодо 

ефективності цих заходів для відбору лояльного до режиму контингенту студентів 

і зближення представників різних верств німецького суспільства [там само].  

Наступним важливим заходом контролю за повсякденним життям студентів 

і відбору лояльних із них було використання студентів як робочої сили в рамках 
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ще однієї форми «добровільної» трудової повинності, яка здійснювалася на 

промислових підприємствах або в сільському господарстві, а також під час 

збирання врожаю на семестрових канікулах. Кількість добровольців була досить 

незначною, тому, починаючи з 1937 р, студенти в примусовому порядку 

залучалися до робіт у промисловості й сільському господарстві. Улітку 1939 р. 

імперське управління Націонал-соціалістичної німецької спілки студентів 

прийняло розпорядження про обов'язкову для всіх членів спілки трудову 

повинність під час збирання врожаю, що викликало в студентському середовищі 

протести, причому багато хто із студентів ухилялися від виконання цієї 

повинності й уникав відповідних санкцій за ухилення, проте такий спосіб 

поведінки набув значного поширення в студентському середовищі [65]. 

Спроби істотно звузити простір для особистого життя студентів і втиснути у 

вузькі рамки процес навчання призвели до скорочення лояльних до режиму 

студентів, що не залишилося без уваги функціонерів НСДАП, які несли 

відповідальність за політично лояльну поведінку студентів, і змусило їх, 

щонайменше, до початку війни, займатися пошуком компромісів у роботі зі 

студентами. Між студентськими керівниками (фюрерами) й основною масою 

студентів існувала чітка межа: з одного боку, відбувалася активізація 

функціонерів, з іншого боку, все відчутніше ставала потреба значної частини 

студентів у розширенні свободи дій у межах їхнього повсякденного навчання й 

приватного життя, проте, принципове й відкрите відкидання студентами ідей 

націонал-соціалізму не відбувалося [65].  

Варто зазначити, що історія 12 років націонал-соціалістичного панування в 

Німеччині між 1933 і 1945 рр. навіть сьогодні піддається впорядкуванню зі 

значними труднощами, це торкається також певних історичних подій у галузі 

виховання та освіти. Убивства мільйонів людей, символом яких служить слово 

Освенцім, загарбницька війна, спрямована на знищення цілих народів, яку вперто 

вела Німеччина аж до свого трагічного кінця, жорстокість, з якою здійснювалося 

переслідування людей через їхню приналежність до іншої «раси» або через їхні 

політичні переконання, здається не сумісної з ХХ ст., з історією освіченої країни, 
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у якій вихваляли імена таких поетів, як Й.В. Гете, Г. Е. Лессінг або Ф. Шиллер − 

усе це здається з точки зору сьогоднішнього дня ірраціональним. Важко дати 

відповідь на питання, яким чином ця країна «поетів і мислителів» перетворилася 

на країну «суддів і катів». Незрозуміла сама природа націонал-соціалізму, 

оскільки не можна однозначно визначити, чи був він поверненням до 

«середньовічних» ідеалів або переглядом ідеалів епохи Просвітництва шляхом 

сумнівного звеличення значущості німецької раси. 

Не можна також однозначно відповісти на питання, чи був націонал-

соціалізм зі своїм надзвичайно раціонально сконструйованим апаратом 

індустріального знищення людей збоченим здійсненням ідеалів епохи 

Просвітництва, в основі якого лежав ідеал раціонального планування розвитку 

людства (див. Д. Беннер (1990) [10]). Як відомо, націонал-соціалістська ідеологія 

базується, у спотвореній формі, на вірі в поліпшення природи людей, на мрії про 

краще суспільство й про «остаточне вирішення» соціальних питань «науковими» 

засобами. Євгеніка, тобто вчення про «передачу у спадок позитивних рис», 

розглядалася в той час представниками соціалістичних партій Європи, зокрема, за 

даними К. Кульманн, в концепціях Е. Кей, М. Монтессорі та в деякій мірі 

Я. Корчака як ефективна можливість запобігання або профілактики хвороб чи 

інвалідності [75]. 

Проте, для націонал-соціалістів таке розуміння євгеніки зливалося з соціал-

дарвіністським тлумаченням найвищої якості й неповноцінності людей, які 

визначалися, перш за все, їхньою расовою приналежністю. Відповідно до ідей 

націонал-соціалізму німецькій державі треба було не тільки вести профілактику 

«спадкових хвороб», але й запобігати розмноженню євреїв, сінті та ромів, 

слов'янських народів, які розглядали як загрозу «життєвому простору» німецької 

нації. Так звані «змішані шлюби» були небажані й були заборонені, так як вони 

були причиною появи неповноцінного «підростаючого покоління». «Спадкові 

хвороби», які не були ще досліджені в повній мірі, убачали зокрема в проявах 

девіантної поведінки людей, тобто т. зв. «спадкові алкоголіки», «морально 

безвідповідальні» (повії), «асоціальні» елементи, а також «безпритульні» 
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розцінювалися як неповноцінні, зазнали насильницької стерилізації та були 

позбавлені будь-якої соціальної допомоги з боку держави. 

У галузі націонал-соціалістичної педагогіки цей новий зразок інтерпретації 

девіантної поведінки дозволив інтерпретувати прояви дитячої впертості як 

спадкову умовну неповноцінність, від якої не могли вберегтися «арійські 

співвітчизники». Ніхто не міг виключити наявності в попередньому поколінні 

будь-якої сім'ї «білої ворони», спадкова хвороба якої могла раптово проявитися в 

одному з представників нинішнього покоління. 

У консультаціях для матерів жінкам прищеплювали зразок специфічного 

націонал-соціалістичного виховання дітей, метою якого було забезпечення 

«фронтального ставлення матерів до власних дітей». Націонал-соціалісти були в 

цьому відношенні послідовниками поглядів Ж.-Ж. Руссо, виступаючи проти 

безрозсудною любові до дитини, пропагували емоційний і фізичний розрив з нею 

і, крім того, руйнування емоційних відносин між матір'ю й дитиною, оскільки 

почуття захищеності мало формуватися в дітей не в оточенні «розпещених» 

матерів, а тільки в спільноті чоловіків націонал-соціалістів (див. А.Д. Байерхен 

(1977) [14]). 

Багато відомих у веймарські часи теоретиків і практиків, які працювали в 

галузі загальної педагогіки та соціальної педагогіки, емігрували після 1933 р. 

через їхнє єврейське походження, соціалістичні чи соціал-демократичні політичні 

погляди (Е. Блохманн, К. Бонді, З. Шульце та ін.) (див. К. Геніш (1921) [57]). 

Деякі прихильники й теоретики реформаторської педагогіки пішли у «внутрішню 

еміграцію», однак багато хто з них побачили в націонал-соціалістській ідеології 

схожість з ідеями реформаторської педагогіки, а саме: у ставці на молодь, 

полеміці з застиглими та застарілими структурами, підкресленні ролі нації як 

народної спільності, «валоризації» ролі виховання (у термінологічному полі 

націонал-соціалістичної педагогіки), наданні допомоги для співвітчизників, які її 

потребують. При цьому поза увагою цих педагогів залишилося «надання 

допомоги нужденним», отже асоціальним, спадково хворим та психічно хворим 

людям, на тлі повного політичного й ідеологічного контролю за населенням, який 
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дозволяв на підставі расистських критеріїв оцінювати цих людей як 

«неповноцінних елементів», піддавати їх примусовій стерилізації, евтаназії або 

фізичному знищенню в концтаборах. 

Прикладом переходу представників соціальної педагогіки на бік націонал-

соціалістів і прихильності їхнім расистським ідеалам може слугувати Г. Ноль 

(1879-1960), відомий німецький філософ і педагог [75, с. 175 і далі]. Так, у 1933 р. 

він публічно проголосив свій розрив з педагогікою, орієнтованою на виховання 

індивідуума, і визнав нові, по-расистському обґрунтовані, національно-

педагогічні ідеали. Посилаючись на Платона, який визнав право держави на 

визначення значущості індивідуума для суспільства, Г. Ноль убачав необхідність 

у новій розстановці акцентів в педагогіці й вихованні індивідуума і виходив з 

того, що його права повинні поступитися своїм місцем праву нації на інтеграцію 

суб'єкта в націю. Він наполягав на необхідності принесення індивідуума в жертву 

нації, розмірковував про «біологічну субстанцію» як основу нації, про «народну 

духовність». Г. Ноль визнавав необхідність знищення «неповноцінного» життя й 

«чистки народного організму», тому, на його думку, двозначний і розмитий 

термін «доброчинність» варто було замінити поняттям «турбота про народ», яка в 

його інтерпретації містить у собі «очищувальну турботу про спадщину», що 

«мала витіснити» з національної спільноти «неповноцінні елементи» на благо 

народу і зберегти членів народної спільноти зі здоровою спадковістю [75, там 

само]. У більш чіткій формі, ніж це зробив Г. Ноль, ідея націонал-соціалістського 

виховання була озвучена іншими педагогами, наприклад, А. Боймлером і Б. фон 

Ширахом, керівником гітлерівської молоді (Гітлерюгенд). (Детальніше див. 

Додаток Д). 

Таким чином, проведене наукове дослідження дозволяє стерджувати, що 

розвиток університеської освіти Німеччини на ІІ етапі (1933 р. ‒ серпень 1944 р.) 

був пов’язаний із тотальною централізацією, ідеологізацією й політизацією 

університетської освіти і науки, втратою університетами академічної свободи й 

корпоративної автономії, уніфікацією навчальних програм, ставкою на націонал-

соціалістичне студентство як інструмент у боротьбі з ворогами режиму НСДАП, 
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що є провідною тенденцією розвитку університеської освіти на визначеному 

етапі. Місія університетів убачалася у формуванні, насамперед, фізично здорової 

й відданої НСДАП молоді. Зміст університетської освіти визначали расово й 

ідеологічно зафарбовані дисципліни, які лише доповнювалися фаховими. У сфері 

наукових досліджень поєднувалися раціональні й ірраціональні підходи. 

Політичні репресії або навіть фізичне знищення інакомислячих науковців, 

військові поразки Німеччини призвели до руйнації університетської галузі, яка 

стагнувала й перебувала в межах змішаної культурно-ціннісної парадигми. 

В основу педагогічної теорії було покладено сприймання людини як 

одиниці нації відповідно до расистської теорії НСДАП, за якою особистість як 

член народної спільноти реалізує себе, виявляючи свою твердість по відношенню 

до слабших, а завдання виховання полягає у формуванні сили й переваги 

німецької нації по відношенню до інших націй і приділяє меншу увагу 

інтелектуальному розвитку нації й більше − фізичному. Згідно з концепцією 

націонал-соціалістичної педагогіки народна держава має спрямувати всю виховну 

роботу в першу чергу не на набуття людиною чистого знання, а на формування в 

нації фізичної досконалості, тільки в другу чергу має здійснюватися формування 

розумових здібностей. Наріжним каменем виховання було поставлено розвиток 

характеру, особливо вольових якостей, рішучості, готовності взяти на себе 

відповідальність, і лише в останню чергу здійснювати наукове навчання [75, с. 

160 ]. 
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Висновки до розділу 3  

 

У розділі виокремлено й схарактеризовано два етапи розвитку 

університетської освіти Німеччини у період, межі якого 1899 – 1944 роки.  

Доведено, що динаміку змін у розвитку університетської освіти Німеччини 

на І етапі (1899 р. – 1932 р.) визначали: політичні події соціально-економічні 

зрушення (інтенсивна індустріалізація Німеччини); педагогічні чинники 

(неспроможність університетської освіти задовольнити потреби розвитку держави, 

суспільства й бізнесу; «конфлікт поколінь» тощо). Університетська освіта 

Німеччини на цьому етапі була представлена 23 повними університетами та 9 

технічними, розвивалася на засадах культурного федералізму та академічної й 

корпоративної свободи. Утрата Німеччиною Страсбурзького університету (1919) 

компенсувалася відкриттям університетів у Гамбурзі (1919) та Кельні (1929).   

Установлено, що управління університетською освітою за часів кайзерівської 

Німеччини здійснювалася за «системою Альтгоффа» – міністерського директора 

департаменту вищої освіти Прусського міністерства освіти і релігії, перелік 

повноважень якого передбачав право втручання держави в університетську 

політику (кадрові й фінансові питання, університетське самоврядування). Водночас 

держава була позбавлена права втручання у сферу свободи дослідження й 

навчання. Суттєвий вплив на розвиток університетської освіти мали: указ кайзера 

Вільгельма ІІ (1899) щодо підвищення статусу вищих технічних шкіл, утворення 

Наукового товариства ім. Кайзера Вільгельма І (1911), що сприяло виокремленню 

найпотужніших наукових підрозділів зі структури університетів, інтеграцію їх або 

до Наукового товариства, або до промислових підприємств.  

З’ясовано, що в часи Веймарської республіки Міністерством освіти і релігії 

Прусії, що визначало основні напрями діяльності університетської освіти решти 

німецьких земель, було розроблено нову стратегію реформування університетської 

освіти. Остання передбачала проведення низки заходів за такими напрямами: 

внутрішня й зовнішня демократизація університетів і вищих технічних шкіл 
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шляхом упровадження децентралізованої моделі матричного університету; 

розширення спектру науково-дослідних інститутів і заснування нових ЗВО; 

гуманітаризація університетів і вищих технічних шкіл; налагодження 

міжнародного академічного обміну студентів тощо.  

Доведено, що відсутність нормативно-правової бази регулювання діяльності 

університетської освіти й централізованого управління з боку федеральної 

держави, зосередженість управлінських компетенцій на місцях, призводили до 

певного чиновницького свавілля й повного фінансового контролю за 

університетською галуззю з боку земельних урядів і міністерств, заплановані 

реформи не було реалізовано повністю. Проведенню реформ завадили також: 

економічна криза, що призвела до недофінансування університетської науки; 

спротив реформам з боку університетської еліти – професорів-ординаріусів, які 

домінували в сенаті і факультетах, обирали ректора, деканів, повністю 

контролювали процес захисту дисертацій, кар’єрне зростання молодих науковців, 

визначали напрями розвитку науки (право вето) тощо. Із запланованого було 

реалізовано: створення факультету як представницького органу для розв’язання 

внутрішніх університетських питань і сенату як органу для обрання ректорів; 

розширення галузі вищої освіти шляхом розбудови вищих технічних шкіл і 

гуманітарних інститутів (іберо-американського інституту, інститутів політології та 

журналістики); гуманітаризація університетської освіти шляхом упровадження в 

навчальний процес педагогіки, психології, журналістики, політології тощо.  

Попри намагання змінити академічну парадигму на прагматично-професійну, 

її трансформації в межах виділеного першого етапу так і не відбулося. Основною 

місією університетської освіти стало задоволення потреб економіки, науки і 

суспільства у висококваліфікованих фахівцях – носіях світогляду вірнопідданих 

абсолютистської монархії, а після Листопадової революції 1918 р. – носіїв 

демократичних переконань. Під впливом економічних і соціально-культурних 

чинників було збережено й мету університетської освіти – формування німецької 

інтелектуальної еліти, здатної відновити й посилити науково-технічний і 

економічний потенціал країни. До провідних завдань віднесено: здійснення 
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освітньої (навчальної, наукової й культурної/просвітницької) діяльності; створення 

умов для оволодіння системою знань про людину, природу й суспільство; 

формування соціально зрілої, творчої особистості, що служить інтересам держави; 

забезпечення умов для набуття студентами знань із певної галузі наук і їхня 

підготовка до професійної діяльності. 

Узагальнення досвіду діяльності повних університетів (Берлінського, 

Мюнхенського, Ѓрайфсвальдського) і технічних вищих шкіл (Данцизької, 

Ахенської, Мюнхенської), що склали систему університетської освіти Німеччини І 

етапу, засвідчило, що в університетах перевага надавалася широкій загальній і 

теоретичній освіті. Основною формою й провідним методом викладання 

залишилася лекція; практичні й семінарські заняття в процентному відношенні 

займали невелику частку; спостерігалася майже повна відсутність індивідуальної 

роботи зі студентами; частка залучення студентів до наукової роботи була також 

невеликою. 

Основу підготовки технічної еліти, що здійснювалася в межах 

спеціалізованих ЗВО (вищих технічних, інженерних, аграрних та ін. шкіл), 

складали дисципліни фахового прикладного спрямування (прикладна механіка, 

статистика, механіка тощо). Їх викладання було організовано в тісній взаємодії з 

виробничою сферою, а специфікою організації освітнього процесу стало широке 

застосування практичних/лабораторних занять у поєднанні з виробничою 

практикою. Розвиток спеціалізованих ЗВО відбувався в рамках прагматично-

професійної парадигми вищої освіти, що певним чином гальмувало перехід 

німецької університетської освіти на цю парадигму.  

Експансія університетської освіти Німеччини на першому етапі її розвитку 

викликала необхідність оптимальної організації освітнього процесу й 

удосконалення практики викладання і навчання. Усе це стимулювало розробку 

теорії педагогіки вищої школи, основи якої було закладено Е. Бернгеймом, 

Г. Шмідкунцем, «Спілкою педагогіки вищої школи» (1898 – 1910) та її наступника 

«Товариства педагогіки вищої школи» (1910 – 1934). Ученими було висунуто ідеї 

перетворення університету на простір для навчання; упровадження загальних для 
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всіх навчальних предметів закономірностей викладання й оволодіння знаннями за 

допомогою загальної педагогіки, теорії вищої школи.  

Виявлено, що університетська наука на І етапі, попри всі складнощі з її 

фінансуванням і бойкотуванням контактів із німецькими науковцями в післявоєнні 

20-ті рр. зберегла свої світові лідерські позиції. Бойкот співробітництва з 

Німеччиною в науковій галузі лише сприяло поширенню націоналістичної ідеології 

як в академічній університетській спільноті, так і серед населення в цілому, що 

віднесено нами до недоліків розвитку обраного феномена. Окрім того, перешкодою 

на шляху реформування університетів стало намагання професорів-ординаріусів 

зберегти свій статус із матеріальних міркувань та ідейних переконань. 

Доведено, що розвиток університетської освіти Німеччини на другому етапі 

(1933 – 1944 рр.) визначали: політичні (установлення націонал-соціалістичного 

режиму, нейтралізація та знищення політичних опонентів НСДАП тощо); 

економічні (подолання економічної кризи та відновлення військового потенціалу, 

територіального суверенітету Німеччини; подолання соціальних проблем); 

ідеологічні (провідною ідеєю в націонал-соціалістичній політиці стало утворення 

здорової, самодостатньої, расово й ідеологічно єдиної спільноти «арійців»); 

педагогічні фактори (розробка педагогічної теорії та впровадження її в практику 

виховання спільноти «арійців»).  

У межах ІІ етапу університетська освіта була представлена 23 повними 

університетами й прирівняними до них 9 вищими технічними школами. Окрім того, 

у результаті анексії Німеччиною Австрії (1938) й Судетської області 

Чехословаччини (1939) було додано 3 австрійських повних університети 

(Віденський, Інсбрукський і Грацький), 3 технічних університети (Віденський, 

Грацький і Леобенський), а також німецька частина Празького університету.  

Установлено, що знаковими подіями для розвитку університетської освіти на 

II етапі стало створення імперського Міністерства науки, виховання і народної 

освіти на чолі з Б. Рустом (1934); уведення «Імперського порядку присудження 

наукового ступеня доктора наук» (1934) і «Імперського порядку щодо організації 

навчального процесу» (1935); законів «Про відновлення статусу державного 
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службовця» (1933), «Про звільнення від службових обов'язків певних категорій 

службовців і оновлення викладацького складу» (1935); «Директиви міністра освіти 

і релігії про уніфікацію управління вищою школою» (1933); ухвалення першого 

університетського статуту (1935) тощо. Ухвалені документи сприяли централізації 

управління університетами, руйнуванню принципу освітнього федералізму й 

університетської автономії, упровадженню вертикальної централізованої моделі 

університетської освіти, установленню повного ідеологічного й політичного 

контролю з боку націонал-соціалістичної держави за діяльністю університетів.  

У реалізації політики держави в галузі університетської освіти на ІІ етапі 

брали участь і наділялися відповідними повноваженнями куратори, керівники 

професійних об’єднань викладачів і студентства, а також неуніверситетські 

інстанції (гауляйтери, імперські намісники, уряди земель).  

Виявлено, що в межах ІІ етапу місія університетської освіти Німеччини 

визначалася як «охорона долі німецького народу з опорою на студентство та його 

волю і характер» (М. Ѓайдеґґер), у формуванні націонал-соціалістичної 

інтелектуальної еліти, яка здатна забезпечити світове лідерство Німеччини в усіх 

сферах життя. Зокрема, німецький філософ, ректор Фрайбурзького університету 

М. Гайдеґґер мету й провідні завдання університетської освіти вбачав у 

формуванні німецької надлюдини з твердим характером і міцною волею, фізично 

здорової, відданої ідеалам націонал-соціалізму, носія національного німецького 

світогляду і захисника расової ідеї, готового слугувати ідеї величі німецької нації. 

Інтелектуальний розвиток молодої людини мав у цій концепції другорядне 

значення.  

Узагальнення досвіду діяльності університетів Німеччини на другому етапі 

засвідчило, що фахова підготовка зводилася до засвоєння студентами основ 

народознавства, історії давніх германців, воєнної науки, расової гігієни та євгеніки. 

Цим дисциплінам надавалася перевага в навчальних програмах університетів. 

Уніфікація навчальних планів університетів і впровадження ідеологічних настанов 

правлячого режиму призвело до скорочення, а інколи до повного вилучення із 
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навчальних планів економічної науки, соціології, політології, біохімії, атомної 

фізики.  

Особливістю розвитку університетської освіти в межах ІІ етапу стало 

впровадження освітньої політики НСДАП через професійні об’єднання викладачів 

і студентів (Націонал-соціалістичну спілку німецьких доцентів (1935) і Націонал-

соціалістичну спілку німецьких студентів (1933)).  

Установлено, що в межах виділеного етапу, основою університетської науки 

став синтез вільного дослідження й національно-німецького світогляду (Б. Руст). 

Таке ідеологічне обґрунтування змісту й організації наукових досліджень 

допускало можливості продукування паранауки по всьому спектру 

університетських наук.  

Доведено, що розвиток націонал-соціалістичної педагогіки в межах 

виділеного етапу відбувся за активної участі Г. Ноля, Б. фон Шираха та ін., які 

побачили в націонал-соціалістській ідеології схожість із їхніми ідеями, а саме: 

ставку на молодь, полеміку із застиглими та застарілими структурами, 

підкреслення ролі нації як народної спільноти, «валоризацію» ролі виховання 

тощо. У педагогіці чільне місце посіла націонал-соціалістична ідеологія, а 

виховання та освіта набули «расового» звучання (Е. Крік). Педагогіка вищої школи 

як навчальна дисципліна припинила своє існування через незацікавленість у ній 

університетських кіл, репресії проти її «неарійських» представників, зокрема 

Е. Бернгайма.  

Трансформація університетської освіти і впровадження в її управління засад 

«фюрерства» призвели до перетворення університетів на підрозділи державного 

апарату, руйнації наукової свободи і традиційного університету ординарних 

професорів, які були не в змозі протистояти ірраціональним рішенням політичних 

керівників.  
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В 
РОЗДІЛЕНІЙ НІМЕЧЧИНІ (1945 р. – 1989 р.) 

 

4.1 Етап відновлення зруйнованої війною і нацистською ідеологією 

університетської освіти в розділеній Німеччині (1945 – перша половина 60-х рр. 

ХХ століття). 

 

Поштовхом для відбудови та подальшого розвитку університетської освіти 

в межах визначеного часу слугувала Потсдамська конференція держав – членів 

антигітлерівської коаліції (17 липня – 2 серпня 1945 р.), на якій були прийняті 

рішення, що лягли в основу «Відомчого повідомлення про Берлінську 

конференцію трьох держав». Формально це повідомлення було спільним 

комюніке СРСР, США і Великої Британії, отже, заяву про наміри, а не 

обов'язковий для виконання міжнародний договір. Це комюніке містило такі 

положення: 

● програма «чотирьох «Д», зокрема: 1) денацифікація (розпуск нацистських 

партій, гестапо, СС; передача суду всіх злочинців-нацистів); 2) демілітаризація 

(роззброєння Німеччини); 3) демократизація в системі місцевого самоврядування 

та правосуддя; скасування всіх нацистських законів: 4) декартелізація Німеччини 

(реструктуризація економіки Німеччини, обмеження з боку держави концентрації 

економічного потенціалу у вигляді картелів, синдикатів, трестів та інших видів 

монополістичних об'єднань); 

● поділ Німеччини на чотири зони окупації (радянську, британську, 

американську та французьку); 

● сплата Німеччиною репарацій постраждалим народам; 

● зміну європейських кордонів, зокрема передача Польщі частини Східної 

Пруссії та території «вільного міста Данциг» (Гданськ); передача Радянському 

Союзу міста Кенігсберг (Калінінград) і суміжної з ним території; 

● розподіл флоту Третього Рейху між СРСР, США та Великою Британією; 
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● заснування Ради міністрів закордонних справ п'яти держав (СРСР, США, 

Великої Британії, Франції та Республіки Китай); 

● опублікування Декларації урядів США, Великої Британії та Республіки 

Китай з вимогою про беззаперечну капітуляцію Японської імперії; 

● виселення німецького населення з Польщі, Чехословаччини та Угорщини. 

На думку сучасного американського дослідника історії німецьких 

університетів М. Еша, найважливішим компонентом цього комюніке була 

денацифікація окупаційних зон, тобто перевиховання німецького населення та 

перебудова всіх державних структур у дусі демократії та інших загальнолюдських 

цінностей, від чого залежала швидка відбудова німецької вищої освіти [12, с. 224].  

Зазначимо, що одним із перших заходів у галузі університетської освіти в 

розділеній на окупаційні зони післявоєнної Німеччини став процес денацифікації 

закладів вищої освіти, що мав певні відмінності в чотирьох зонах окупації. Про це 

свідчать дослідження як М. Еша, так і його німецького колеги Т. Елльвайна, які 

констатують відносно суворий, більш жорстокий, схематичний і менш 

прагматичний підхід до денацифікації в окупаційних зонах США та СРСР та 

більш поблажливе ставлення до осіб, які активно співробітничали з націонал-

соціалістичним режимом, у британській та французькій зонах окупації [12, с. 226].  

Так, американська окупаційна влада, як уважає М. Еш, здійснювала не 

тільки демілітаризацію, денацифікацію та демократизацію підконтрольної їй 

частини Німеччини та очищення закладів освіти від колишніх нацистів, але й 

проведення демократичної просвітницької роботи [12, с. 32 − 33]. Стратегія 

американців, розроблена ще в 1944 р., полягала в наданні німцям можливості 

самостійної розробки і здійснення реформи вищої освіти, а також у поступовому 

залученні німецького населення до цінностей західної демократії. Як зазначив 

М. Еш у своїй праці «Побудовані спадкоємності та розбіжності нових починань» 

[12], представники американської військової адміністрації  розробляли загальні 

рекомендації щодо реформування цієї галузі та залишали за собою право уважно 

контролювати денацифікацію працівників університетів [12, с, 225]. Під час 

планової їх реорганізації американська адміністрація ретельно відсортовувала 
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контингент науковців, однак значна кількість звільнених із університетів учених 

змогла потрапити до університетів інших західних зон або повернулася до своїх 

університетів в 1950 рр. [там само, с. 308 − 309].  

У той самий час британці доручили денацифікацію німецьких університетів 

утвореному за їх ініціативою Спеціальному відділу громадської безпеки і 

сконцентрували свою увагу на економічній відбудові Німеччини, яка потребувала 

кваліфікованих учених і фахівців і тим самим унеможливила безкомпромісну 

чистку персоналу університетів, що сприяло відтоку німецьких учених з інших 

окупаційних зон в британську. Хоча в цій зоні окупації було звільнено 23 % (157) 

усіх професорів, викладачів та асистентів, які входили до штату співробітників 

університетів в 1945 р., проте, за даними М. Еша, завдяки зусиллям їхніх 

німецьких колег велику кількість звільнених було відновлено вже на початку 

1948 року. [12, с. 909 − 910].  

У французькій окупаційній зоні німецькі вчені порівняно швидко 

інтегрувалися у французькі чи німецькі університети, хоча на першому етапі було 

звільнено 26,3 % університетських викладачів [12, с. 910]. Проведене дослідження 

свідчить, що французька окупаційна влада сприяла відновленню роботи 

університетів мм. Тюбінгена та Фрайбурга, а також ініціювала заснування 22 

травня 1946 р. нового університету в м. Майнці, що відповідало цілям 

французької  влади, визначеної в секретному плані Франції щодо відокремлення 

лівого берега Рейну від Німеччини та створення там нової незалежної держави, 

яка повинна була готувати власну еліту у власних університетах.  

У радянській зоні окупації ситуація спочатку відрізнялася від ситуації в 

західних зонах значною послідовністю й жорсткістю. У наслідок цього лише в 

Берлінському університеті було звільнено 427 викладачів від осені 1945 р. до 

весни 1946 р., що становило приблизно 78 % від загальної кількості звільнень у 

східній зоні окупації. Однак денацифікація в радянській окупаційній зоні, яка 

мала значне ідейно-політичне підґрунтя, змінила свої пріоритети на користь 

винятково прагматичним міркуванням, а демократизація в дусі комуністичної 

ідеології, із якої виходила радянська окупаційна влада під час денацифікації, 
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передбачала таку перебудову наукових установ, що зводилася виключно до 

політичного очищення університетів від колишніх націонал-соціалістів та інших 

ідеологічних противників комуністів і створення простору  для нових викладачів, 

принаймні лояльних до окупаційної влади [12, с. 910].  

Зауважимо, що нагляд за очищенням освітніх закладів від активних 

націонал-соціалістів здійснювала Німецька адміністрація народної освіти 

(НАНО), створена Радянською військовою адміністрацією (далі РВА – С.Ч.) у 

серпні 1945 р. Під час першої хвилі звільнень (осінь1945 р. ̶  весна 1946 р.) в 

цілому 948 викладачів утратили місце роботи, але ці жорсткі заходи радянської 

окупаційної влади були припинені вже навесні 1946 р. Майже водночас 

розпочалася інтеграція колишніх членів НСДАП до науково-викладацького 

складу університетів. Конфлікти між керівництвом університетів, НАНО та РВА, 

які виникали через розбіжності в підходах до комплектування штату 

співробітників університетів гальмували відновлення їхньої роботи, що змусило 

РВА офіційно припинити денацифікацію в серпні 1947 р. через розуміння того, 

що науковий стандарт університетської освіти не зможе бути забезпечений через 

хаотичність кадрової політики й винищення або ізоляцію т. зв. ідеологічних 

противників, які в переважній більшості були лише номінальними членами 

НСДАП і в подальшому були відновлені на своїх посадах. Якщо в 1948 р. близько 

747 професорів і викладачів працювало в університетах Радянської зони окупації, 

тобто на 58,9% менше, ніж десять років тому, то до 1954 р. їхня  кількість зросла 

до 869, серед яких доля колишніх членів НСДАП (28,4%) у цілому відповідала 

долі колишніх націонал-соціалістів у західних зонах окупації, як зазначив М. Еш 

[12, с.913].  

Отже, денацифікація німецьких університетів не перешкодила відносно 

швидкій реінтеграції звільнених із посад німецьких науковців до німецьких 

університетів і швидкому відкриттю університетів, заснуванню нових 

університетів в м. Майнці (1946), м. Люнебурзі (1946), Берлінського Вільного 

університету (1948) (як антипода Берлінського університету ім. Гумбольдта) та 

університету в м. Саарбрюккені (1948) [8, с.906.]. 
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Що стосується питання успішності чи невдачі денацифікації в німецьких 

університетах упродовж кінця 1940-х рр., то не можна дати чіткої відповіді, 

оскільки, не зважаючи на специфіку цієї політики очищення у всіх чотирьох зонах 

окупації, більшість звільнень було скасовано впродовж першого року окупації 

[12, с. 908]. Причини цього, на думку М. Еша, лежать у гострих потребах у 

кваліфікованій робочій силі для побудови нової економічної та правової системи, 

а також занадто значні параметри очищення, які не отримали достатнього 

експертного й незалежного обґрунтування, що призвело до прийняття 

волюнтаристських рішень спочатку про масове звільнення цих осіб, а потім і про 

їхню масову реабілітацію [12, с. 909 ]. Про такого роду волюнтаризм, як зазначив 

М. Еш, свідчить ситуація у п’ятьох університетах Нижньої Саксонії, у яких у 

період з 1945 по липень 1947 року було звільнено 31% професорів, доцентів та 

асистентів (208 із 676), 25% з яких успішно оскаржили звільнення в судовому 

порядку [12, с. 8], а їхня масова реабілітація і поновлення на роботі інших 

категорій співробітників, на думку сучасного німецького історика К. Фольнганса, 

попередила руйнацію університетів та суспільства в цілому [186, с. 414], з чим 

також погоджуються у своїх дослідженнях українська дослідниця повоєнного 

часу розвитку університетської  освіти українська дослідниця А. Гаврилюк 

«Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини др. половини ХХ на 

початку ХХІ ст.» (2016) [1], російська вчена В. Артюхова «Развитие системы 

образования в Восточной и Западной Германии в конце 40-начале 60-х годов XX 

века» (2011) [2]. Ці тенденції також відбиті в працях українських науковців 

Т. Зданюк, О. Кузнецової «Освітні реформи в університетах Німеччини другої 

половини ХХ століття» (2012) [3]; О. Кузнецової «Тенденції розвитку 

університетської освіти в Німеччині в другій половині ХХ століття» (2013) [4], 

котрі досліджують розвиток освіти в двох частинах повоєнної Німеччини. 

Окремою темою висвітлення проблем повоєнної реконструкції німецьких 

університетів, що залишається одним із досі дуже фрагментарно досліджених 

аспектів наукової й освітньої політики післявоєнного періоду, є рееміграція або 

репатріація викладачів німецьких університетів із заслання [97, с. 9], що стала 
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предметом дослідження професора історії В. Бенца у праці «Демократизація через 

денацифікацію і виховання» (2005) [25].  

Аналіз матеріалів дослідження на цьому етапі не дає однозначної відповіді 

на питання щодо успішності чи невдачі денацифікації в німецьких університетах, 

оскільки, як зазначив М. Еш, різна інтенсивність і послідовність політики 

очищення осіб з нацистським минулим у всіх чотирьох зонах окупації призвели 

до того, що більшість звільнень було скасовано впродовж першого року окупації 

[12, с. 908]. За даними М. Еша, у Західній зоні окупації поновлення звільнених 

відбулося на засадах статті 131 Основного закону, яка ознаменувала офіційне 

завершення процесу денацифікації в 1948 році [12, с. 277]. Причини цього, серед 

іншого, містяться в загостренні потреби в кваліфікованій робочій силі для нової 

економічної та правової системи, а також занадто великих параметрах очищення, 

які були визначені без попереднього експертного й незалежного обґрунтування, 

що призвело до прийняття волюнтаристських рішень щодо досить великої групи 

осіб, об’єктів кампанії очищення, що призвело до масового звільнення колишніх 

членів НСДАП, а потім і до їхньої масової реабілітації [Ash, S. 909 ]. Прикладом 

цього є п’ять університетів Нижньої Саксонії, у яких у період з 1945 по липень 

1947 рр. було звільнено 31% професорів, доцентів та асистентів (208 із 676), 25% з 

яких успішно оскаржили звільнення в судовому порядку [187, с. 8]. Масова 

реабілітація звільнених державних посадовців, яка відбулася не лише в галузі 

вищої освіти, попередила руйнацію університетів та суспільства в цілому [40, 

с. 414]. У післявоєнні роки звільненим з посад викладачам довелося заробляти на 

життя іншими способами, іноді важкою фізичною працею, а така невизначена 

фінансова ситуація разом із втратою соціального статусу сприймалися ними як 

приниження, що стимулювало їх відстоювати право на відновлення на займаних 

колись посадах [158, с. 56]. Як зазначив К. Фольнгальс, ці професори були 

змушені утримуватися від висловлення своїх політичних поглядів аби не 

поставити під загрозу свою реабілітацію в професійному та соціальному 

середовищі [187, с. 34]. 
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За даними проведеного нами дослідження, після краху націонал-

соціалістичного режиму у 1945 р. провідним завданням освітньої політики 

західної зони окупації у межах виділеного нами ІІІ етапу стало, передусім, зміна 

світогляду університетських науковців, адже унаслідок нищівної поразки 

гітлерівського режиму, за даними К. Фюра і К.-Л. Фурка [64], у світогляді 

німецького населення й зокрема науковців виник певний вакуум, який змусив 

західну окупаційну владу заповнити його демократичним світоглядом, без якого 

не можна було ані побудувати нову країну, ані здійснити демократизацію 

університетської освіти. Як зазначають автори «Довідника з історії німецької 

освіти» К. Фюр і К.-Л. Фурк, поставлене завдання не зводилося лише до 

впровадження демократичної процедури ухвалення певних управлінських рішень, 

а мало на меті демократизацію принципів співіснування членів німецького 

суспільства в цілому і зокрема в межах університетського середовища. 

Установлено, що для досягнення цієї мети й розробки конкретних заходів щодо 

«перевиховання» («reeducation») усього німецького населення в тому числі 

молоді, (виховання німецької університетської спільноти в дусі демократії, 

визначення місця науковців і наук в демократичному суспільстві), за даними К. 

Фюра і К.-Л. Фурка, американська військова адміністрація започаткувала у 1946 – 

1947-х рр. Марбурзькі форуми, у яких брали участь представники як місцевої 

університетської спільноти, так і окремі громадяни. Варто зазначити, що на цих 

форумах обговорювалися питання не тільки реформування освіти, але й 

організації повсякденного життя громадян, проведення демократичних виборів, 

утворення робочих місць тощо. 

Ще одним напрямом у досліджуваній нами галузі стало утворення 

Американською військовою адміністрацією (АВА – С.Ч.) в 1947 р. експертної 

комісії, якій було доручено розробку проекту реформування статутів 

університетів, що згодом отримав назву «Швальбахських директив» (див. 

[К. Фюр, К.-Л. Фурк, (1998) [64, с.419]). У документі було передбачено зокрема 

проведення заходів перевиховання (англ.«reeducation») дорослих (студентів і 

науковців) і формування нової концепції наукової діяльності, яка мала 
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ґрунтуватися на толерантному ставленні до чужої думки, стимулюванні критики й 

самокритики в науковому середовищі. За ініціативою АВА було утворено 

Науково-дослідний комітет, який розробив проект реформування 

університетської освіти, викладений у т. зв. «Блакитних рецензіях» (1948). 

Зауважимо, що, за даними К. Фюра і К.-Д. Фурка, у розробці проекту реформ 

брали участь британські і швейцарські експерти, які попри те, що досить 

стримано сприйняли ідею «перевиховання», наполягали на поєднанні професійної 

підготовки фахівців і нових демократичних форм співробітництва між 

викладачами і студентами, що стало предметом подальшого обговорення на 

Обераудорфських дискусіях (1950), було відбито у Тюбінѓенських рішеннях 

(1951) і рішеннях Гінтерцартенського конгресу, скликаного Західнонімецькою 

конференцією ректорів (далі ЗКР – С.Ч.), заснованою 21 квітня 1949 р., і Спілкою 

німецьких викладачів, утвореною в березні 1950 р. [64, с. 419 − 420]. Варто 

зазначити, що окупаційна влада була розчарована небажанням німецької 

університетської еліти й політиків проводити далекосяжну реформу 

університетів, а запропонований західними окупаційними адміністраціями проект 

запровадження університетських рад та дорадчих органів провалився через 

побоювання університетів щодо втручання церкви та будь-яких зовнішніх 

інститутів у їхню повсякденну діяльність [40, с.417 − 419]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що в межах 

виділеного нами 3-го етапу суть німецьких університетів як університетів 

ординарних професорів у Західній зоні окупації не змінилася. Як зазначили 

К. Фюр і К.-Г. Лурк, німецька університетська освіта наприкінці 40-х рр. ХХ ст. в 

цілому повернулася в повоєнний час до керівних гумбольдтівських принципів 

побудови університетської освіти і науки. Про це пише й М. Еш, який зазначив, 

що відновлення викладання і дослідження в німецькій університетській галузі 

відбулося з опорою на старі професорсько-викладацькі кадри через відновлення 

старих структур Веймарської республіки, чому сприяли, насамперед, 

представники місцевої влади [12, S. 229]. Так, компетенції в галузі 

університетської освіти були свідомо повернені федеральним землям як 
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складовим ФРН. Земельні міністерства освіти та економіки мали офіційні 

повноваження для здійснення політики в університетській галузі. Окрім того, 

ЗКР, що була заснована як дорадчий орган, своїми рекомендаціями впливала на 

роботу Конференції міністрів освіти і релігії (далі КМОР – С.Ч.), яка, у першу 

чергу, визначала своїми директивами політику в галузі вищої освіти. Зазначимо, 

що ЗРК представляла інтереси ординарних професорів, які отримали в 

університетах широкі владні повноваження, і спиралася у своїй роботі на їхню 

підтримку [12, с. 230]. Це сприяло реставрації, а не дійсному оновленню 

університетів, а також виникненню перешкод для молодшого покоління 

університетських науковців і асистентів на їхньому кар’єрному шляху. Крім того, 

масова реабілітація, надання певних пільг жертвам репресій у часи Третього 

Рейху та працевлаштування колишніх професорів, біженців із університетів у 

Радянській зоні окупації, суттєво ускладнили працевлаштування молодих 

перспективних науковців і посилили процес старіння професорсько-

викладацького складу. Це підтверджує факт категоричного відкидання 

керівництвом університетів можливості зайняття молодим науковцем посади 

професора без габілітації, що, на думку, М. Еша було одним із надбань 

французьких університетів [12, с. 233].  

Варто також зазначити, що відбудована університетська освіта в повному 

обсязі успадкувала всі свої недоліки часів Веймарської республіки, що 

супроводжувалося посиленням позицій консервативно налаштованих ординарних 

професорів, які ще довгий час перешкоджали проведенню назрілих радикальних 

університетських реформ [40, с.214]. Як стверджує К. Дефранс, ординарні 

професори перешкоджали демократизації університетської освіти через 

відстоювання своїх позицій, що були непорушні впродовж цілого століття, 

зберегли свої жінконенависницькі погляди і перешкоджали наданню більш 

широких кар’єрних можливостей жінкам, які в післявоєнний час, тим не менш, 

складали більшість у студентському контингенті університетів [40, с. 420].  
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Таким чином, на початку виділеного нами 3-го етапу на території західної 

окупаційної зони відбулося відновлення університетської освіти на основі 

концепції, успадкованої від Веймарської республіки.  

Установлено, що в післявоєнний час федеральні землі в галузі 

університетської освіти діяли, виходячи із принципу освітньо-культурного 

федералізму, запозиченого з часів Другої Імперії і Веймарської республіки, і 

дійшли до розуміння актуальності уніфікації в освітній сфері, оскільки на той час 

на порядку денному стояло завдання не реформування, а відновлення й 

забезпечення нормального функціонування зруйнованої війною і нацистською 

ідеологією системи вищої освіти. У відбудованих західнонімецьких ЗВО, у т. ч. 

університетах, зміни відбувалися через розширення контактів із закордонними 

університетами та швидкий розвиток нових спеціальностей у період після 1947 р., 

що сприяло загальній вестернізації як університетів ФРН, так і всього 

західнонімецького суспільства [40, с. 427].  

Як і на попередніх етапах розвитку університетської освіти Німеччини її 

подальша доля залишалася предметом інтенсивних обговорень, учасники яких 

закликали університетську спільноту й політиків до посилення університетського 

самоврядування, забезпечення єдності науки та згуртованості досліджень і 

викладання. Як зазначила сучасна французька дослідниця історії університетів 

К. Дефранс, усупереч вимогам демократизації відбулося повернення до ідейного 

спадку В. фон Гумбольдта як до запоруки збереження «по суті здорового 

німецького університету». Про це офіційно було проголошено як в 

університетській спільноті західної, так і східної зони окупації, щоправда з різною 

акцентуацією. Нероздільність досліджень та викладання було офіційно 

проголошено особливою пріоритетністю й центральною ідеєю відновленого 

університету [40, с. 416].  

Наголосимо, що гумбольдтівський ідеал університетської освіти став 

відправною точкою подальших обговорень, що відбулися упродовж усього 

визначеного нами 3-го етапу [103, с. 73]. Проте, незважаючи на постійні дискусії 

та публічне проголошення прихильності до ідеї єдності науки, викладання і 
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дослідження, у Німеччині з 1948 р. фактично відбувалося перенесення досліджень 

із університетів до позауніверситетських науково-дослідних закладів [40, с. 239], 

що не дає підстав для твердження про функціонування університетської освіти  в 

межах академічної парадигми, принаймні у перші повоєнні роки. 

Соціальний склад цього контингенту в західній зоні окупації значно не 

змінився в порівнянні з 1933 р., лише в Радянській зоні окупації робітники та 

селяни, які продемонстрували свою соціальну активність і лояльність до 

комуністичного режиму, отримали необмежений доступ до університетської 

освіти [40, с. 416]. Для підвищення освітнього рівня вступників до університетів 

та більш широкого доступу населення до університету в післявоєнний період 

університетська спільнота стимулювала впровадження ідеї Studium Generale.  

Отже, особливістю розвитку університетської освіти ФРН в межах 

виділеного нами 3-го етапу стала вестернізація університетської освіти західної 

частини Німеччини, яка відбулася в повоєнні роки завдяки реорганізації 

бібліотечних фондів університетів, що перебували в критичному стані через 

інтенсивну націонал-соціалістичну ідеологізацію та наслідки війни. Відбудова та 

заміна бібліотечних фондів супроводжувалася будівництвом нових 

університетських бібліотек у 1950-х рр. та всебічним перепроектуванням 

бібліотечної справи в 1960 рр., коли спостерігалася посилена тенденція до 

американізації бібліотечних колекцій [144]. Одним із прикладів цієї тенденції 

розвитку є Меморіальна бібліотека Америки, побудована в 1952-1954 рр., яку 

американський народ пожертвував західним німцям з метою демократизації 

німецького суспільства, яка мала бути загальнодоступною для всіх верств 

населення [144, с. 461].  

Головний акцент політики в галузі університетської освіти було поставлено 

на відбудову існуючих університетів, на відкриття нових університетів, 

наприклад, у мм. Майнці (1946 р.), Саарбрюккені (1947 р.) та Вільного 

університету в м. Берліні (1948 р.) [172, с. 35], які мали дати новий імпульс 

розвитку системи вищої освіти ФРН. Так, заснування університету м. Майнца у 

французькій зоні окупації, можна сприймати як реакцію на структурний застій та 
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неспроможність німецьких еліт до інновацій, проте згодом ці університети 

втратили свій реформаторський потенціал, структурно і змістовно приєдналися до 

решти старих німецьких університетів [40, с. 416].  

Заснування Берлінського Вільного університету як ідеологічного аналога 

марксистського університету ім. Гумбольдта відбулося через передчуття початку 

майбутньої холодної війни на тлі втягнення німецьких університетів, починаючи з 

1946 р., в ідеологічний конфлікт [40, с. 426]. У той час, коли в радянській зоні 

окупації був визначений курс на професійну підготовку політично лояльних 

учених, західні окупаційні адміністрації відреагували на це роздмухуванням 

страху перед комунізмом,  стимулюванням розвитку в університетах суспільних і 

політичних наук та наданням студентам більшою мірою політичної, а не наукової 

освіти [40, с. 245]. 

Така спрямованість університетської освіти у післявоєнний час і 

хаотичність кадрової політики певною мірою порушили безперервність у 

діяльності німецької університетської галузі. Суттєва зміна рамкових умов її 

функціонування в поділеній у 1945 р. Німеччині на зони окупації, а потім і на дві 

держави у 1949 р. призвело до втрати міжнародної вагомості німецьких 

університетів. Маргіналізація  університетської освіти на міжнародному рівні є, за 

даними М. Еша, також наслідком інших заходів та процесів: заборони 

союзниками дослідницької діяльності в університетах (1945 – 1946 рр.), повільне 

економічне відновлення обох частин Німеччини на тлі глобального домінування 

США як наддержави, лише рідкісні випадки поновлення на посадах колишніх 

науковців-емігрантів, продовження старих науково-дослідних програм у 

реконструйованому вигляді [8, с. 245]. 

За даними проведеного дослідження, на повоєнному етапі відновлення 

німецької університетської освіти університетська спільнота, зокрема в західних 

зонах окупації, проігнорувала наслідки тривалого перебування університетської 

освіти і науки під егідою націонал-соціалістів, виступи політиків, ректорів та 

університетська історіографія оминали цю гостру тему, залишаючи її без 

коментарів, що призвело до ескалації студентського протестного руху 1960-х рр., 
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спрямованого проти старих університетських структур, у закликах до 

переосмислення німецької історії й до боротьби проти «духу 1000 – літньої 

затхлості, яка ховалася за таларами носіїв наукових звань» [12, с. 243].  

Проведене дослідження свідчить, що важливу роль у розвитку 

університетської освіти в Німеччині в межах виділеного нами 3-го етапу відіграла 

Наукова рада, створена через спільне рішення федерального та земельних урядів у 

жовтні 1957 р. як органу для координації подальшого розвитку вищої й зокрема 

університетської освіти в Західній Німеччині та об'єднання інтересів суспільства, 

політиків і науковців. Наукова рада переважно займається розробленням 

рекомендацій та їхньою публічною презентацією з метою обговорення всіма 

зацікавленими сторонами. Ці рекомендації стосуються як діяльності закладів 

вищої освіти ФРН, позауніверситетських науково-дослідних установ, а також 

загальних питань розвитку наукової системи ФРН. Варто зазначити, що Наукова 

рада ФРН започаткувала створення нових університетів у 1960-х та 1970-х рр. у 

результаті численних дискусій і широкого аналізу проблем.  

На думку К. Саргк (див. «Політика і законодавство у галузі вищої школи 

землі Гессен у 1960х-/1970-х рр.» (2010) [156, с. 23]), ця подія суттєвим чином 

вплинула на розвиток університетської освіти ФРН з огляду на процес експансії 

вищої й зокрема університетської освіти, спричиненої внутрішніми й зовнішніми 

факторами. З одного боку, економічний підйом ФРН у 50-х рр. ХХ ст. призвів до 

значного дефіциту кваліфікованих робітників, особливо інженерів, архітекторів та 

вчених-природознавців, що викликало потребу в заснуванні повних та технічних 

університетів. З іншого боку, експансія в цій сфері була викликана страхом перед 

імовірною відсталістю в науково-технічній гонці зі Сходом, викликаним, 

насамперед, запуском штучного супутника Землі Радянським Союзом у жовтні 

1957 р. («Шок від супутника»).  Якщо спочатку у створенні нових і розбудові 

старих університетів домінували економічні мотиви та ситуація на ринку праці, то 

згодом крім науково-політичних намірів модернізації все більшого значення 

набувало прагнення до посилення демократизації суспільства та всебічних рівних 

можливостей. Зазначимо, що певну роль у виборі місць майбутніх університетів 
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також відігравали національні політичні міркування, зокрема щодо збалансування 

регіональних інтересів.  

У своїх рекомендаціях, представлених Науковою радою в листопаді 1960 р., 

дорадчий комітет, до складу якого входили численні науковці, представники 

різних соціальних груп, представники всіх федеральних земель і органів 

федерації, міністри освіти земель і федерації лише запропонував розширення 

університетського ландшафту, але й зробив численні пропозиції щодо 

реформування внутрішніх університетських структур та створення в 1960-х рр. 

нових фінансових фондів. Окрім того, метою створення Наукової ради було також 

надання підтримки німецькій науці і, зокрема, університетській, а також 

налагодження координації між федерацією й федеральними землями щодо 

розподілу надлишкових коштів у бюджеті федерації. Опубліковані в 1960 р. 

«Рекомендації щодо розвитку наукових установ. Частина I: Вищі навчальні 

заклади» [50] пропонували програму виділення значних коштів на розвиток вищої 

освіти.  

Федеральні й земельні фонди, створені за пропозицією Наукової ради ФРН, 

повинні були забезпечити необхідні заходи в галузі вищої освіти ФРН, як-от:  

1) розширення пропозиції наявних навчальних місць,  

2) подолання переповненості студентським контингентом існуючих 

університетів,  

3) розширення кола спеціальностей у регіональному масштабі;  

4) спрощення доступу населення до вищої освіти; 

 5) перетворення університетів та інших ЗВО на центри регіонального 

розвитку, що сприяли створенню нових робочих місць, концентрації підприємств 

навколо ЗВО і структурним змінам в економіці регіонів.  

Наукова рада підтвердила статус класичних німецьких університетів, у яких 

ординарні професори  відігравали ключову роль у визначенні пріоритетів 

університетської діяльності. Політика уряду ФРН у галузі університетської освіти 

була спрямована на те, щоб і надалі кафедра залишалася базовою одиницею і 

«ембріональною клітиною» університетів, пріоритетною діяльністю яких є наука. 
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Виходячи із цих міркувань, Наукова рада рекомендувала збільшити штат 

ординарних професорів на 40 %, тобто на 1 200 штатних одиниць [50, с. 159]. При 

цьому було намічено повсюдне збереження традиційної концепції організації 

їхньої роботи, тобто кожен завідувач кафедрою мав очолювати свій власний 

інститут і не делегувати частину своїх повноважень кому-небудь із колег.  

Установлено, що в багатьох університетах на території ФРН відбувалося 

заснування «паралельної професури», тобто існування двох чи більшого числа 

кафедр з однаковою спеціалізацією. Такого подвоєння структур не можна було 

уникнути, оскільки саме в цьому полягали наміри Наукової ради надати в 

розпорядження кожного з професорів окремий інститут і в такий спосіб 

стимулювати створення паралельних структур і забезпечити конкуренцію між 

ними [50, с. 72]. Доцільність існування такої роздробленої організаційної 

структури німецького університету не викликало протестів в університетських 

колах ФРН, хоча, на думку фахівців, запропонований у такий спосіб екстенсивний 

розвиток університетів ні в якому разі не міг швидко призвести до набуття  

університетами нової якості. Ці заходи могли лише тимчасово задовольнити 

потреби університетської науки й сучасні освітні потреби населення. Наукова 

рада аргументувала свої рекомендації конкретними статистичними даними: 

кількість студентів у період з кінця 1920 рр. і до середини 1960 рр. зросла від 111 

500 до 200 000, а за наявними тоді прогнозами  контингент студентів мав зрости 

до 250 000 протягом 1960 рр. і стабілізуватися на цьому рівні. Тоді ще не 

допускали можливість стрибкоподібного збільшення кількості студентів у 1970 

рр. до 310 000, які навчалися лише в університетах, проте наприкінці 1970-х рр. ця 

цифра подвоїлася ще раз [171, с. 35-97]. З кінця 1950-х рр. в розвитку освіти ФРН 

спостерігалося загострення потреби у викладачах і вчителях, що спричинило 

впровадження педагогічних спеціальностей в університетські структури і до 

розширення мережі педагогічних ЗВО, що призвело в 1970-х рр. до подвоєння 

кількості  навчальних місць. За даними К. Саргк, співвідношення викладачів і 

студентів в німецьких університетах складало 1: 56, у той час як в університеті м. 

Лестер (Великобританія) воно на той час становило 1:4,6 [156]. Усе це спонукало 
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уряд до рішучих заходів, зокрема до створення додаткових педагогічних академій, 

що незабаром були перейменовані в педагогічні ЗВО й згодом остаточно 

інтегровані до університетів.  

Варто зазначити, що міркування щодо переорієнтації та реформування 

заснованих у післявоєнні роки університетів вперше з'явилися  в університетських 

і політичних колах наприкінці 1959 р. та започаткували академічну дискусію в 

1960 рр. [50], (див. також Г. Піхт «Німецька освітня катастрофа (1965) [147]).  

Однак на початку 1960-х рр. Наукова рада не запропонувала розпочати 

ґрунтовне реформування університетської освіти, оскільки не вбачала 

необхідності в ньому, а замість того планувала будь-що-будь зберегти статус-кво 

й досягти майже повного консенсусу з федеральним урядом, федеральними 

землями й університетами [14].  

Така модель організації внутрішніх стосунків у межах традиційного 

університету й побудови його зовнішніх стосунків, тобто з державою, сучасні 

філософи освіти Т. В. Адорно та М. Горкгаймер позначили як «гумбольдтіанство» 

[11]. Виходячи з самого факту досягнення консенсусу, який задовольнив як 

університетську спільноту, так і земельні міністерства, стають зрозумілі причини, 

за яких рекомендації Наукової ради знайшли широке поширення у практиці 

університетів. У зв'язку зі збільшенням чисельності ординарних професорів і 

прогнозованим ростом кількості студентів відкривалися додаткові нові кафедри, у 

чому були зацікавлені саме професори. Проте поза увагою залишилася одна по-

справжньому корисна пропозиція Наукової ради, яку можна вважати інновацією: 

певні спеціальності мали стати пріоритетними в окремих університетах, тобто ця 

пропозиція торкалася профілізації університетів, яка суперечила загальному 

постулату рівності всіх навчальних предметів і всіх університетів, і тому зазнала 

невдачі.  

За даними нашого дослідження, швидке економічне зростання найбільш 

економічно розвинутої й населеної федеральної землі ФРН Північний Рейн-

Вестфалія потребувало великої кількості висококваліфікованих інженерів, 

техніків, науковців і викладачів і, таким чином, значного розширення 
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університетського ландшафту цієї землі. З цією метою міністр освіти і релігії 

П. Мікат запропонував проект утворення Рурського університету в м. Бохумі, що 

було ухвалено урядом цієї землі у 1962 році. Цей проект передбачав побудову 

реформаторського університету-кампусу на території промислового району як 

взірця для модернізації всієї німецької системи вищої освіти, проте найбільш 

реформаторським у цьому проекті було поєднання природничих, інженерних та 

гуманітарних наук у межах повного університету («Volluniversität»). Поставлена 

мета полягала в реалізації концепції, сприятливої для реформ, заснованої на 

принципах єдності науки, дослідження й викладання та автономії університетів, 

отже, на ідеї університету В. фон Гумбольдта. Новим у цій концепції було, 

зокрема, відхід в Рурському університеті м. Бохума від звичної факультетської 

структури  та створення замість них відділень та міждисциплінарних кафедр для 

сприяння міждисциплінарному обміну та співпраці й інтеграції інженерних наук. 

І місто Бохум, і Рурська область як конгломерат різних галузей промисловості 

отримали значний імпульс для свого розвитку, для змін в економічній структурі 

регіону та для мобілізації найбільш обдарованих людей, вихідців із соціальних 

верств, віддалених від сфери вищої освіти.  

Варто зазначити, що в першій половині 1960-х рр. розвиток 

університетської освіти відбувався через її експансію, тобто на основі існуючої 

структури через збільшенням числа кафедр в університетах і технічних ЗВО на 

основі рекомендацій Наукової ради в 1960 р., що призвело до збільшення поля 

діяльності університетів утричі. По-перше, на цьому етапі почалася «академізація 

педагогічної освіти (тобто підготовка педагогічних  кадрів для народної школи, 

реального училища та гімназії)», проблеми якої обговорювалися з початку 

1960 рр. і яка викликала надалі стрімкий розвиток  навчальних закладів у 

діапазоні від конфесійно зафарбованих семінарів і академій  до «педагогічних 

вищих навчальних закладів» [12, с. 45-46].  

З початку 1960 рр. педагогічні ЗВО багатьох федеральних земель одержали 

право присвоєння вченого ступеня кандидата (доктора філософії) чи доктора наук 

(щоправда, у землі Північний Рейн-Вестфалія лише в період з 1968 р. по 1970 р.) і 
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разом із тим практично були прирівняні у своїх правах з науковими ЗВО, тобто 

університетами [10]. По-друге, підвищення статусу одержали багаті традиціями 

вищі інженерні школи, які на черговій Конференції міністрів освіти і релігії у 

1964 р. були визнані вищими інженерними навчальними закладами особливого 

типу, і були вищим ступенем у системі професійних галузевих навчальних 

закладів. У 1968 р. прем'єр-міністри федеральних земель підняли, нарешті, ці 

заклади до рівня вищих навчальних закладів і заснували для цього поняття «вищі 

професійні школи». По-третє, у кільватері цього заходу колишні «вищі 

професійні школи», що пропонували освіту, насамперед, у галузях економіки й 

соціальної роботи одержали статус галузевих ЗВО [30, с. 195].  

За твердженням Л. Губера, одного із засновників західнонімецької 

дидактики вищої школи, у першій половині 1960-х рр. виникла потреба в розробці 

і впровадженні в практику роботи ЗВО ФРН і зокрема університетів теорії, яка 

мала науково обґрунтувати заходи, спрямовані на реформування галузі вищої 

освіти в умовах демократичного й соціально-орієнтованого західнонімецького 

суспільства. Однак педагогічна громадськість і студентство ФРН відхиляли 

можливість використання для цього педагогічної теорії й можливість будь-якого 

педагогічного втручання в навчальний процес у галузі університетської освіти. 

Історична причина такого ставлення до зазначеного поняття полягала, як зазначив 

Л. Губер, не в протиставленні західнонімецької педагогіки педагогіці вищої 

школи НДР і навіть не в протиставленні руху (докладно див. 3.1. – С.Ч.), який 

пропагував розвиток педагогіки вищої школи наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. 

(про який у середині ХХ ст. вже практично всі забули), а було результатом 

певного етапу обговорення реформи сфери вищої освіти в Західній Німеччині 

(див. Л. Губер [97, с.  63]). Як зазначив представник німецької дидактики вищої 

школи 70-х рр. ХХ  ст. М. Лютер, характерним для обговорення реформи вищої 

школи післявоєнного часу було те, що ця реформа, немов в уповільненій 

кінозйомці, повторювала свою історію до приходу фашистів до влади [135], що 

підтверджує німецький філософ освіти М. Горкгаймер, стверджуючи, що на 

першому етапі її обговорення домінувало звертання до неогуманістичного ідеалу 
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набуття освіти через науку, зокрема звертання до філософії К. Ясперса, 

Е. Шпранґера і Т. Літта, які ігнорували практичну співвіднесеність освітнього 

процесу й потреб суспільства в мисленні, орієнтованому на потреби індивідуума 

[91, с. 35]. Дискусії відбувалися одночасно з практичним відновленням 

зруйнованих університетів і їхніх структур, які існували ще до приходу нацистів 

до влади. На другому етапі дискусій визначальною була тенденція підходу до 

відновленого університету як «по суті здорового» навчального закладу, на який 

все-таки треба покласти додаткові освітні й виховні завдання, для чого було 

розроблено цілу низку окремих заходів, зокрема:  

−  організація політичної освіти в рамках  студентського самоврядування; 

– упровадження домінуючих над усіма іншими предметами лекцій з основ 

наук (вступного курсу лекцій), які були запропоновані студентам-початківцям 

перед вивченням спеціального предмета чи доповнювали знання за фахом. Цей 

курс лекцій був комплексним за своїм характером, відбивав у філософському й 

історичному аспекті зміст культури, яка передавалася з покоління в покоління, і 

дозволяв, таким чином,  здійснювати не тільки інтелектуальну освіту, але й 

моральне виховання, а також  формувати почуття відповідальності і створювати в 

такий спосіб противагу виключно фаховій спеціалізації студентів, як це 

пропонували ще в часи Веймарської республіки  науковець М. Шелер [159] і 

міністр освіти і релігії К. Г. Беккер [22] (див. детально 3.1. – С.Ч.);  

− розробка концепцій, які постулювали виконання реформованим 

університетом виховних завдань  за межами процесу виховання через науку. Мова 

йде, наприклад, про реалізацію моделі кампуса, що передбачала соціальну 

інтеграцію й певною мірою організацію «шкільного життя», як зазначив 

В. Рудлоф [154] і створення будинків колегій як місць більш інтенсивного 

академічного виховання, у яких відбувалося виховання більшою мірою через 

участь у суспільному житті, ніж через участь у науковій роботі. Зазначимо, що 

такі пропозиції лунали пізніше в рекомендаціях Західнонімецької конференції 

ректорів (1964) [95].  
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Однак спроба усунення явних недоліків концепції набуття освіти через 

науку і здійснення виховання через спільну участь студентів і науковців у 

дослідженнях через прояв додаткової педагогічної турботи про студентів, яка не 

передбачала широкого залучення студентів до дослідницької роботи, викликала 

хвилю студентських протестів, про що йдеться в роботі В. Ніча «Вища школа в 

умовах демократії» (1965) [140, с. 325] й у праці М. Лайбфріда «Геть фабрику 

вірнопідданих» (1967) [125, с. 181], які досліджують процес демократизації 

західнонімецької університетської освіти в повоєнний період.  

Варто зазначити, що в межах обговорення реформи вищої й зокрема 

університетської освіти ФРН, поставало питання про вагомість для неї дидактики 

вищої школи, а також робилися спроби визначення її місця в межах теорії освіти і 

педагогіки. На думку представників дидактики вищої школи 70 – 80-х рр. ХХ ст. 

У.Л. Фігге і Ѓ. Евальда «Викладачі пізнають життя» (1978) [56], у деяких 

випадках уживання слова «дидактика» у значенні «розділ педагогіки» 

спантеличував, оскільки ДВШ, викликаючи помилкові асоціації, фактично 

претендувала на сферу компетенцій теорії вищої школи, що сама по собі 

одержала недостатній розвиток у ФРН. Науковці вважають, що більш широке за 

своїм значенням найменування «педагогіка вищої школи» могло б відбивати 

виховний аспект діяльності університету в цілому й разом із тим запобігати 

«педагогізації» окремих його структурних елементів.  

Найменування «педагогіка вищої школи» знайшло своє актуальне 

застосування в Бохумській експериментальній моделі, у якій воно 

використовується, як це не парадоксально, для «прагматичного» вирішення 

проблем взаємодії всіх аспектів освітньої діяльності ЗВО, установлення тісного 

зв'язку між усіма навчальними дисциплінами з педагогікою і вибором методів 

навчання, якими повинні володіти викладачі вищої школи. Однак, на думку 

В. Ніча, принципові, змістовні й курикулярні питання, тобто питання, пов'язані з 

навчальними планами і програмами, залишаються в даній моделі без уваги, однак 

у цілому практичне значення цього етапу обговорення реформ полягало в тому, 

що під впливом студентського протестного руху була створена концепція ДВШ, 
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призначена винятково для університетської науки, викладання і навчання (див. 

[72, с. 1-23]). Ця концепція була протипоставлена класичній концепції, тому що 

проектне навчання стало ключовим елементом нової дидактики. Компонентами 

ДВШ 60-х  – 70-х  рр. ХХ ст. були, як зазначав С. Мессінѓер у роботі «Катастрофа 

і реформа» (1964) [136], а потім і І. Бюрманн у праці «Соціалізація у ЗВО і 

реформа навчання» (1977)) [39] зокрема такі: 

− критика університетської структури, обумовлена її недемократичною суттю 

(елітарним відбором студентів) та ієрархічною структурою прийняття рішень. 

Зазначимо, що критика на її адресу, по перше, була спрямована проти 

університету ординарних професорів, який стагнував, і, за своєю суттю, була 

значною мірою соціальною, по-друге, ця критика спочатку мала радикально-

ліберальну спрямованість (з орієнтацією на т. зв. «критичну теорію») проти 

сучасного авторитарного «суспільства досягнень», а згодом за своїм змістом 

спрямованою в цілому проти пізньокапіталістичного суспільного устрою і, на 

думку представника німецької ДВШ В. Тіме [89], стала марксистською; 

− критика наукової діяльності, що у схожій послідовності була спрямована 

спочатку на відірваність науки і навчання в університетах від практики й на зайву 

спеціалізацію дисциплін. Було взято під сумнів «несвідомий стан» 

позитивістської концепції науки і взагалі проголошено війну «буржуазній науці». 

Усе це, на думку одного з авторів «Енциклопедії педагогіки» (1983), сучасного 

німецького філософа освіти У. Тайхлера, відбивалося як у поглядах на соціальні 

завдання науки, так і на її значення для вищої освіти, про що йдеться в його 

роботі [178];  

− критика існуючих форм викладання й учіння: від боротьби проти лекцій  

до впровадження бригадних форм навчальної роботи, яка мала запобігти ізоляції 

й конкуренції індивідуумів у соціально орієнтованому навчанні, повинна була 

вирішити цільові й мотиваційні проблеми в орієнтованій на практику навчальній 

роботі та виробити нові форми спілкування в рамках наукової комунікаці [184].  

Варто зазначити, що Меморандум про «ЗВО в умовах демократії», 

розроблений у 1961 р. Соціалістичним німецьким студентським союзом (далі 
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СНСС – С.Ч.), що діяв у ФРН з 1946 до 1970 рр., став провісником подальших 

гострих дискусій у другій половині 1960-х – початку 1970-х рр.(див. [169]). На 

початку 1960 рр. не вдалося налагодити фахове обговорення актуальних проблем і 

розробити консолідовану позицію усіх сторін, які були зацікавлені в 

реформуванні університетів і розвитку теорії ДВШ як бази для успішних 

перетворень у галузі вищої освіти. 

Як було зазначено вище, поштовхом для виокремлення університетської 

освіти Східної Німеччини, яка як державне утворення виникла на території 

Радянської зони окупації (РЗО), слугували рішення Потсдамської конференції 

держав-переможниць у Другій світовій війні (1945), що ухвалила рішення про 

денацифікацію, демілітаризацію демократизацію окупованої Німеччини. У 

радянській зоні окупації ситуація спочатку відрізнялася від західних зон значною 

послідовністю й жорсткістю заходів денацифікації, так зокрема у період між 

осінню 1945 р. та весною 1946 р. лише в Берлінському університеті було 

звільнено 427 викладачів, що  становило приблизно 78 % від загальної кількості 

звільнень. Однак денацифікація в радянській окупаційній зоні, яка мала ідейно-

політичну основу, поступово було пом’якшено виключно через прагматичні 

міркування, а демократизація, яку мала на меті радянська окупаційна влада, 

передбачала перебудову наукових установ шляхом політичного очищення 

університетів і створення простору для нових викладачів [12, с. 10].  

У серпні 1945 р. Радянська військова адміністрація (далі РВА – С.Ч.) видала 

«Наказ No.17 про утворення Німецького центрального управління народної 

освіти» [12, там само], яке мало реорганізувати систему освіти у Східній 

Німеччині за радянським зразком і було аналогом відділу народної освіти РВА під 

керівництвом П. Золотухіна, колишнього ректора Ленінградського університету. 

Оскільки радянська окупаційна влада розглядала відділ освіти як ключовий відділ 

у створенні соціалістичної держави, то  керівництво державних міністерств освіти 

складалися з представників лівих сил (Комуністичної і Соціал-демократичної 

партії Німеччини). НЦУНО очолював президент П. Вандель (представник КПН), 

його заступниками було обрано Е. Марквардта (представника СДПН) і Е. Менке-
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Глюкерта (одного єдиного представника буржуазної партії ЛДПН). Регіональні 

підрозділи НЦУНО складалися також із представників лівих сил. 

Як зазначила Г.А. Вельш, НЦУНО функціонувало як центральний орган 

пропаганди, засобів масової інформації та народної освіти, як орган цензури, 

однак головним завданням була освітня політика (див. Г. А. Вельш «Німецьке 

центральне управління народної освіти» (1993) [192, с. 229 й далі]. У галузі 

освітньої політики НЦУНО виконував такі завдання:  

1) очищення викладацького складу від націонал-соціалістів та швидка 

підготовка нових, соціалістичних педагогічних кадрів для шкіл та університетів; 

2) контроль освітньої політики за допомогою керівних принципів та 

навчальних програм, запозичених із системи радянської освіти;  

3) упровадження стандартів радянської вищої і шкільної освіти; у РЗО зоні. 

Після проголошення НДР (1949) НЦУНО було інтегровано у структури 

Міністерства народної освіти НДР.  

Важливу роль у розвитку університетської освіти в НДР і в межах 

виділеного нами етапу відігравали рішення правлячої Соціалістичної єдиної 

партії Німеччини (СЄПН), заснована у 1946 р. шляхом об’єднання КПН і СДПН. 

Зазначимо, що університетська освіта у РЗО згідно до ідеології СЄПН мала 

втілювати гумбольдтівські ідеали освіти, однак прихильність до цих ідеалів була 

здебільш декларативною, так як на практиці відбувалося масоване втручання 

комуністичного режиму в діяльність 6 повних і 3 технічних університетів НДР, 

які в післявоєнний період остаточно втратили свою корпоративну автономію. 

Зазначимо, що головною метою вищої і, зокрема, університетської освіти у межах 

визначеного нами етапу стало найшвидше формування «соціалістичної 

інтелігенції». Задля досягнення поставленої мети упродовж 1945-1964 рр. 

політичне управління східнонімецькими університетами з боку СЄПН 

здійснювалося через функціонерів СЄПН та з опорою на Спілку вільної німецької 

молоді (СВНМ), яка мала, насамперед, контролюючу й виховну функцію в 

контингенті студентства, що формувався із переважно політично лояльних 

молодих людей, представників класу робітників і селян. Державне управління 
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галуззю вищої і зокрема університетської освіти НДР здійснювалося державним 

секретаріатом із питань вищої освіти, який з 1951 р. безпосередньо 

підпорядковувався раді міністрів НДР і не мав статусу міністерства навіть після 

його перейменування на державний секретаріат з питань вищої та середньої 

технічної освіти у 1957 р. 

Варто зазначити, що у 1945 р. через недостатній рівень загальної шкільної 

освіти студентів-початківців, насамперед, представників робітників і селянства, 

що розглядалися РВА як соціальна база становлення в майбутньому 

соціалістичної німецької держави, університетами було впроваджено 

пропедевтичну підготовку вступників на робітничо-селянських факультетах. 

Зазначимо, що протягом повоєнних років такі факультети було утворено у 15 ВНЗ 

Радянської зони окупації. Курсове навчання студентів, розподілених по 

академічних групах, стало оптимальною формою організації підготовки 

спеціалістів в умовах адміністративно-командної системи управління вищою 

освітою. У переліку змін, що відбулися в університетській освіті у східній частині 

Німеччини, слід також назвати: 

-впровадження суворого графіку навчального процесу на всіх 

спеціальностях, факультетах і відділеннях; - 

- чіткий розподіл усіх дисциплін за спеціальностями;  

-суворе дотримання навчального плану, строків проходження виробничої 

практики, а також графіків складання заліків та екзаменів по курсах і семестрах, 

обов’язкова присутність на заняттях (див. І. С. Ковальчук «Інтелект на службі у 

влади» (2003) [120, с. 156 – 157].  

Варто зазначити, що така регламентованість організації навчального 

процесу спостерігається на всіх етапах розвитку університетської освіти НДР. Усі 

ці заходи й стали першою реформою університетської освіти, що були ініційовані 

управлінськими органами, створеними РВА упродовж 1945 – 1950 рр. 

7 жовтня 1949 р. було проголошено створення Німецької Демократичної 

Республіки. Таким чином східна частини Німеччини отримала свій певний, хоча і 

обмежений суверенітет, а РВА втратила свої важелі влади, проте на території 
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східної частини Німеччини залишилися радянські окупаційні війська. На відміну 

від першого уряду ФРН, який зосередився на економічній модернізації та 

залишив недоторканою структуру власності та соціальну структуру суспільства 

на території Західної Німеччини, перший уряд НДР здійснив соціальну 

трансформацію східнонімецького суспільства. Націонал-соціалістичній 

мобілізації прийшла на зміну мобілізація для побудови соціалізму. Важливим 

інструментом досягнення поставленого завдання було визнано перетворення 

існуючої моделі традиційного наукового університету на народний університет. 

Останній, на відміну від старого університету ординарних професорів, який 

переслідував власні цілі в дослідженнях, відносно відірваних від цілей 

суспільства, мав досягти найвищих показників якості університетської освіти і 

науки, займатися професійною підготовкою і вихованням соціалістичної 

інтелектуальної еліти суспільства й орієнтуватися, насамперед, на практичні 

потреби економіки НДР й у такий спосіб забезпечити успішну побудову 

соціалізму в НДР.  

Варто зазначити, що мету побудови народного університету, основні засади 

його діяльності й завдання було конкретизовано в рішеннях ІІІ з’їзду СЄПН 

(1950), які вимагали удосконалення процесу формування соціалістичної 

інтелігенції. Ці рішення заклали основу для змін в галузі вищої і, зокрема, 

університетської освіти в межах Другої реформи вищої освіти НДР, що 

розпочалася в 1951 р. Як зазначила А. Фогт, головною метою цієї реформи стало 

впровадження соціалістичних принципів вищої освіти на основі теорії марксизму-

ленінізму, впровадження її радянської моделі та орієнтації на задоволення 

економічних потреб суспільства, що стало провідними тенденціями цього етапу 

розвитку університетів НДР [185]. Пріоритетом діяльності вищої і зокрема 

університетської освіти було проголошено навчальну та виховну діяльність, які 

здійснювалися на засадах радянської педагогіки і дидактики, особливої ваги 

набула наукова діяльність. У 1951 р. ІV пленум ЦК СЄПН ухвалив рішення «Про 

подальші завдання університетів і ВНЗ», на основі якого при уряді НДР було 

створено Державний секретаріат з питань вищої освіти, який практично отримав 
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статус окремого міністерства, а його очільник став членом Ради Міністрів НДР 

(уряду НДР). За рішенням цього пленуму усі ЗВО були включені до системи 

планової економіки, а план їхнього розвитку став складовою Національних 

економічних планів, розробкою яких займалась Державна планова комісія, яка  

отримала право брати участь у розробці регламенту навчання та іспитів, 

контролювати призначення професорів та викладачів на посади та роботу 

університетів у цілому, розробляти плани обов’язкового розподілу випускників у 

кожній галузі національної економіки, впровадила обов’язковий державний 

розподіл випускників. Отже, наукова діяльність університетів і підготовка 

кваліфікованих кадрів на початку 1950 рр. була прив’язана до планів 

індустріалізації НДР, а Державна планова комісія регламентувала своїм 

розпорядженням (1958) укладання договірних стосунків між академічною наукою 

та промисловістю з метою їх кооперації задля досягнення НДР світового рівня 

науково-технічних розробок [там само]. 

ІІ реформа вищої освіти передбачала обов’язкові зміни всіх курсів навчання 

в університетах та інших ЗВО, що мали на меті впровадження моделі народного 

університету, який мав формуватися в боротьбі з фашистською ідеологією  в 

умовах інтеграції робітників, селян та жінок у вищу освіту, відповідністю 

професійної підготовки фахівців потребам економічного розвитку народної 

держави, що забезпечувалася підготовкою фахівців для задоволення потреб 

розвитку планової економіки. Метою діяльності народного університету, за 

даними сучасних дослідників історії Берлінського університету ім.  Гумбольдта 

Ф. Цшалера [208], Г. Крюгера [119], Й.-О. Гессе Й.-Л. Рішбітера [85], було 

проголошено загальне проникнення учіння марксизму-ленінізму в науку, 

навчання і виховання та орієнтація на радянський досвід у галузі університетської 

освіти, що передбачало обов'язковість знань російської мови та залучення 

студентства до спорту. ЇЇ найважливішими завданнями було визначено, по-перше, 

подолання буржуазних привілеїв на отримання університетської освіти і 

забезпечення широкого доступу до навчання вихідцям із сімей робітників та селян 

через надання їм стипендій; по-друге, зближення представників усіх верств 
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населення під час проходження студентами всіх спеціальностей  обов’язкової 

виробничої  практики; по-третє, отримання студентами досвіду поєднання 

марксистської теорії з практичною роботою в умовах планової економіки.  

У відповідності до визначеної мети ІІ реформи вищої освіти НДР було 

конкретизовано зміст університетської освіти. Так для студентів усіх 

університетів і всіх спеціальностей в перший навчальний рік було введено 

базовий курс суспільних наук, що передбачав ґрунтовне вивчення проблематики 

марксизму-ленінізму, політичної економії й діалектичного та історичного 

матеріалізму. На тлі суттєвих економічних перетворень у НДР нового змісту 

набула економічна теорія.  

Отже, уряд НДР сприяв інтеграції економічної теорії, зокрема політичної 

економії як провідного предмета, до циклу соціальних наук, а такі спеціальності 

як економіка підприємства й економіка народного господарства були об’єднані в 

один [208, с. 69]. Західну теорію економіки підприємств та соціологію було 

маргіналізовано як буржуазні науки.  

Керівними засадами діяльності університетської освіти стали:  

1) централізоване управління державою;  

2) ідеологізація викладання, навчання і дослідження; 

3) надання пріоритетної ваги професійній освіті;  

4) налагодження тісної співпраці студентів і викладачів з колегами із 

Радянського Союзу та інших соціалістичних країн. 

У переліку змін, що відбулися в розвитку університетської освіти НДР у 

межах ІІ реформи вищої школи стала розробка нового порядку навчання, зміст і 

процедуру яких детально визначали інструкції, розроблені Державним 

секретаріатом з питань вищої освіти і означали радикальний розрив із 

традиційним семестровим навчанням в університетах Німеччини; приєднання до 

радянської системи вищої освіти. Це підтверджують інші рішення Ради міністрів 

НДР і Державного секретаріату, ухвалені між 21 травнем і 1 вереснем 1951 р. 

Серед найважливіших із них заслуговують на увагу реорганізація управління 

університетами, складання фіксованих навчальних планів і програм, реорганізація 
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системи надання стипендій та керівних принципів щодо розвитку інституту 

аспірантури (див. І. Ковальчук (2003) [120]). 

Для студентів «Рішення ЦК СЄПН» (січень 1951) (див. Т. Шульц (2010) 

[164]) принесло дуже суттєві зміни в їхніх навчальних планах. Замість навчання 

протягом семи місяців, що охоплювали два семестри, було введено 10-місячний 

навчальний рік, метою якого була інтенсифікація і скорочення терміну навчання, 

чому мало також сприяти впровадження обов’язкового для кожного студента 

відвідування лекцій і практичних занять, проходження виробничої практики, 

облік відвідування студентами навчальних заходів, жорсткі навчальні плани, 

суворий порядок складання обов’язкових іспитів і заліків. Кожен студент був 

зарахований до певної академічної групи на чолі із секретарем, у якій цей студент 

залишався до кінця терміну навчання. Для контролю за успішністю студентів 

було введено обов’язкові проміжні іспити, які студент мав складати для 

продовження навчання, при чому допускалося лише однократне повторне 

перескладання цих іспитів. У разі не складання хоча б одного проміжного іспиту 

студентів відраховували із ЗВО. Щотижневе академічне навантаження студентів 

складало 30 годин, а самі вони значною мірою втратили академічну свободу, 

оскільки було впроваджено деталізовані навчальні плани, які суворо 

регламентували навчальний процес.  

З вересня 1951 р. набув сили закону новий порядок надання стипендій, який 

сприяв уніфікації досить диференційованої системи їх надання, оскільки на той 

час, за даними Т. Шульца, стипендію отримували лише студенти гуманітарних 

(суспільно вагомих) і педагогічних факультетів (30% студентів, із яких 60% були 

членами СЄПН), студенти інших факультетів могли лише подавати заяву на її 

отримання без гарантії її призначення [164, с. 67].  

Отже, надання стипендій було в університетах і інших ЗВО політично 

вмотивованим і викликало протести з боку студентства. Зауважимо, що раніше 

вона надавалась студентам на основі соціальних і політичних критеріїв, а її 

призначення було інструментом політичного й соціального тиску на студентів, 

який застосовувався з метою зміни соціального складу студентів, а не заохочення 
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до академічних успіхів. Згідно з новим порядком надання стипендії (1951) її 

розмір значно скоротився, було впроваджено два типи стипендії, а єдину базову 

стипендію, яку отримувало 90% студентів, було підвищено. Студенти, що 

отримували державну стипендію, брали на себе також зобов’язання впродовж 3 

років відпрацювати  на робочому місці, яке визначала держава через відповідні 

планові структури. 

Що стосується кадрової політики СЄПН у галузі вищої й зокрема 

університетської освіти, то, за даними Т. Шульца, у ній простежуються два 

важливих аспекти. По-перше, СЄПН мала заручитися у своїй соціально-

економічній політиці підтримкою науковців, здебільшого т. зв. «буржуазних» 

професорів, по-друге, запобігти їхньому відтоку в Західну Німеччину й постійно 

їх контролювати. З цією метою СЄПН, з одного боку, створювала умови для 

кар’єрного розвитку науковців і надавала їм певні матеріальні привілеї, з іншого 

боку, намагалася посилити свій ідеологічний і політичний вплив на підготовку 

молодого покоління науковців  [164, с. 64]. Такі заходи варто вважати абсолютно 

доцільними на тлі експансивного розвитку університетів і спеціалізованих ЗВО, 

розбудови науково-дослідних інститутів, підпорядкованих Академії наук НДР, що 

посилювало попит на висококваліфікованих науковців, яких не вистачало в НДР, 

у тому числі на тлі зростання попиту на медичні й технічні кадри на загальному 

німецькому ринку праці, що існував на той час до моменту спорудження стіни в 

Берліні [164, с. 65]. Це змусило керівництво СЄПН впродовж 1950-х р. приймати 

окремі розпорядження, зокрема «Розпорядження  щодо збереження і розвитку 

німецької науки і культури, покращення матеріального стану інтелігенції і 

підвищення її ролі у виробництві і соціальному житті», які передбачали надання 

науковцям спеціальних привілеїв [20, с. 105 – 112].  

Зауважимо, що уряд НДР створив у 1949 р. спеціальний «комітет підтримки 

німецької інтелігенції», що зосередився на наданні фінансової допомоги 

інтелігенції у сфері виробництва і освіти. Улітку 1951 р., за даними Т. Шульцa, 

уряд НДР видав три постанови, які містили конкретні заходи щодо покращення 

матеріального стану інтелігенції, які торкалися підвищення заробітної плати 
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викладачів, покращенню їхнього пенсійного забезпечення й укладання вигідних 

для них науково-дослідних контрактів [20, с. 66]. Надання суттєвої фінансової 

допомоги збоку держави при розбудові університетів, вручення державних 

нагород, що зокрема супроводжувалося виданням нагород у грошовому 

еквіваленті, підвищення зарплат тощо – усі ці заходи мали утримати інтелігенцію 

від від’їзду до ФРН. Проте потік мігрантів із НДР до ФРН не вщухав, зокрема 

через соціалістичну модернізацію вищої й зокрема університетської освіти НДР, 

що мала прискоритися згідно з постановою ЦК СЄПН щодо форсування 

модернізації народного університету (1958 р.) (див. Т. Шульц (2010) [164, с. 67]). 

Відтік наукових кадрів до ФРН через Західний Берлін лише посилився, а що 

спонукало уряд до повного закриття кордону з ФРН і Західним Берліном шляхом 

побудови Берлінської стіни і облаштування кордону з ФРН у серпні 1961 р. Дані 

про дефіцит фахівців з вищою академічною освітою  на підприємствах НДР, які 

були надані Раді міністрів НДР на початку 1960-х рр. «Пояснювальна записка 

відділу планування Державного секретаріату вищої і середньої технічної освіти 

НДР про долю фахівців із закінченою вищою освітою на підприємствах НДР у 

порівнянні з іншими країнами Ради економічної взаємодопомоги» (1964) [53] 

змушували керівництво НДР ухвалювати рішення про скорочення   термінів 

навчання у ЗВО (див. «Постанова Державного секретаріату Вищої і середньої 

технічної освіти про скорочення термінів навчання» (1964) [28]. 

Що торкається політики підготовки молодого покоління науковців, то її 

основні положення були викладені в «Робочій постанові комітету стимулювання 

розвитку інтелігенції при голові уряду НДР про організацію аспірантури» (1951), 

що була укладена за радянським зразком. Так, спеціальний інститут аспірантури 

передбачав  захист кандидатських і докторських дисертацій лише аспірантами, що 

сприяло селекції лояльних до комуністичного режиму молодих науковців і 

спричинило протести з боку ординарних професорів і їхніх асистентів, які 

приєдналися до народного повстання в містах НДР 17 червня 1953 р. Наступна 

спроба керівництва НДР впливати на процес формування молодого покоління 

соціалістичної інтелігенції відбулася в 1957 р., коли замість посади проректорів з 
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питань наукової аспірантури Міністерством вищої і спеціальної освіти було 

впроваджено посади проректорів з питань асистентів, які вирішували питання 

прийому на роботу або звільнення з посади молодих кадрів на етапі вступу до 

аспірантури. Права ординарних професорів звелися лише до висунення 

кандидатів на посади асистентів, остаточне рішення приймали проректори, отже, 

професори були позбавлені свого традиційного права обирати асистентів на свій 

власний розсуд, що спонукало і професорів, і молодих науковців до від’їзду із 

НДР і демонструвало слабкість політики керівництва НДР в науковій і освітній 

галузі [105, с. 52 – 85]. 

На визначеному етапі дослідження централізація і реструктуризація 

університетської освіти НДР супроводжувалася також інтенсивним обговоренням 

питань щодо кількісного зростання університетів та моногалузевих ЗВО. Згідно з 

рішенням Ради міністрів НДР (1953) було заплановано будівництво 32 ЗВО, 

насамперед, моногалузевих інженерно-технічних ЗВО, що відповідало вимогам 

науково-технічної революції. За даними Т. Шульца, в освітній політиці держави 

намітилася чітка тенденція відходу від універсальної університетської освіти на 

користь технічних дисциплін, які традиційно були дуже слабо представлені в 

повних університетах [164, с. 60-61]. Зауважимо, що нові й старі інженерно-

технічні та інші моногалузеві ЗВО конкурували за незначні державні кошти з 

багатогалузевими університетами, які, зі свого боку, побоювалися нівелювання 

високих освітніх стандартів вищої освіти та знищення університетської галузі 

вищої освіти як такої. Їхні побоювання були не безпідставними, так як 

керівництво НДР, за даними Т. Шульца, не вважало доцільним розширення 

потужності існуючих університетів і намагалося перетворити саме інженерно-

технічні ЗВО на кузню кадрів соціалістичної інженерної інтелігенцію, що, за 

висловом В. Ульбріхта, І секретаря ЦК СЄПН, не доцільно доручати буржуазній 

університетській професурі [164, с. 61].  

З’ясовано, що суттєвий вплив на розвиток університетської освіти НДР 

мала педагогічна теорія і практика, яка розвивалися під контролем міністерства 

народної освіти НДР. Центральною дослідною установою, що координувала 
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дослідну роботу в цій сфері і впровадження педагогічних знань у практику 

навчальних закладів, зокрема університетів, був Німецький центральний інститут 

педагогіки (далі НЦІП – С.Ч.), відкритий у Берліні в 1949 р.   

Зауважимо, що виникнення науково-дослідних закладів у сфері 

педагогічних досліджень НДР є логічним продовженням просування педагогічних 

досліджень, практичної реалізації ідей і концепцій наукового забезпечення 

функцій системи освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

започаткованих ще наприкінці  XIX – на початку ХХ ст. Їх реалізація, як уже 

зазначалося в розділі 3.1, відбулася в процесі заснування й діяльності цілої низки 

закладів, що виникли на межі ХІХ – ХХ ст., як-от: «Німецького шкільного музею» 

(1875–1908), «Товариства німецької освіти та шкільної історії» (1890), 

«Інформаційного бюро з надання інформації про підручники для вищої школи» 

(1899), «Німецької учительської бібліотеки» (1908), «Педагогічного центру» 

(1908), «Центрального управлінням наукової освіти» (1914), «Центрального 

інституту освіти і викладання» (1915). Перше покоління педагогів НДР з повагою 

ставилось до напрацювань представників   реформаторської педагогіки. Саме таке 

ставлення до попередніх педагогічних здобутків слугувало мотивом заснування в 

Берліні Німецького центрального  інституту педагогіки (1949) (далі НЦІП – С.Ч.), 

попередника Академії педагогічних наук НДР (1970). Зауважмо, що ідея 

створення центрального педагогічного науково-дослідного центру в Берліні та 

аналогічних регіональних центрів зародилася в Радянській зоні окупації впродовж 

1945 −1949 рр. в контексті денацифікації, демілітаризації і демократизації 

німецького суспільства, що передбачали вжиття заходів щодо демократичного 

перевиховання німецького населення, закладених у Законі про демократизацію 

німецької школи від 12 червня 1946 р. Передбачалося, що такі установи мали 

сприяти налагодженню наукової кооперації з педагогічними факультетами 

університетів, заснованими в університетах  Берліна та  федеральних земель 

окупованої Німеччини в 1946 р., спільну розробку ними методичних концепцій на 

базі незалежних та рівноправних відносин між цими підрозділами.  
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Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що напередодні заснування 

НЦІП з боку науковців і офіційної освітньої громадськості лунали такі 

пропозиції:  

1) розвиток НЦІП через надходження ініціатив знизу, від педагогічної 

спільноти, а не зверху, від керівництва;  

2) його незалежність від Німецького управління народної освіти;  

3) утворення в регіонах замість філій Центрального інституту незалежних 

від нього центрів, підпорядкованих міністерству і НЦІП;  

4) запобігання в діяльності НЦІП зайвої бюрократії;  

5) кооперація НЦІП з профспілками та педагогічними факультетами;  

6) подолання безпорадності й ідеалізму в  науковій роботі;  

7) активна участь НЦІП у розробці німецької демократичної педагогічної 

теорії як інструменту протидії реакційним буржуазним теоріям, її розробку на 

основі об’єктивно досліджених фактів педагогічної практики, а не спекуляцій 

окремих науковців або інтересів окремих закладів і їхніх керівників;  

8) ліквідація шкідливих буржуазних педагогічних теорій, зокрема, теорії 

еластичної школи;  

9) просторова, кадрова і змістовна інтеграція Берлінського педагогічного 

ЗВО у межах НЦІП  тощо (див. В. Айхлер, К. Уліх «Академія педагогічних наук 

НДР» (1993) [49].  

Варто зазначити, що виступи учасників установчої конференції з приводу 

заснування НЦІП зміст та тон виступів її учасників, науковців і чиновників, 

зокрема П. Вандля, Г. Зіберта, М. Мітропольські та М. Кройцейѓера, які 

пролунали 15 вересня 1949 р., продемонстрували  очевидні розбіжності у 

поглядах науковців і представників офіційної освітньої громадськості в розумінні 

науки та функцій НЦІП. Про це зокрема зазначили В. Айхлер та К. Уліх. Проте 

вони (ці виступи – С.Ч.) не змогли завадити призначенню Г. Зіберта першим 

директором НЦІП, який особисто підпорядковувався міністру народної освіти й у 

своїй роботі мав повністю керуватися вказівками Міністерства народної освіти 

НДР [49, с. 181]. Наголосимо, що ситуація, яка склалася навколо заснування 
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НЦІП, постає ілюстрацією загальної розстановки політичних сил після заснування 

НДР, яка передбачала утворення залежного від політичного й державного 

керівництва закладу, що мав домінувати в галузі педагогічних досліджень і 

цензурувати педагогічну науку і практику. За даними В. Айхлера і К. Уліх, під 

дахом НЦПІ у наступні роки завжди відбувалися істотні змістовні та кадрові 

суперечки, що принаймні свідчили про те, що розвиток науки на початку 1950-х 

рр. в НДР був далеко не однобоким, однак основне рішення щодо 

підпорядкування НЦІП уряду НДР, ухвалене в 1949 р., не було переглянуто 

науковою спільнотою, а протягом подальших років його виконання лише 

поглиблювалося через створення різних центральних органів управління наукою, 

зокрема Наукової ради при Міністерстві народної освіти (1959).  

У НДР назва «педагогіка вищої школи» продовжила своє застосування як 

найменування спеціальності, навчальних матеріалів і навчальних інститутів. 

«Дидактика вищої школи» знаходилася в її межах як її складова і окрема галузь: 

якщо за першою залишили формулювання основних положень теорії, то за 

другою  ‒ «організацію» навчального процесу [38, с.13, 27]. Фахівці із НДР 

посилалися у своїх працях на традиції, тобто на діяльність «товариства педагогіки 

вищої школи» (див. О. Барц «Розквіт та занепад гумбольдтіанства» (2005) [16], 

А. Шерцінґер «Завдання ЗВО і Академії наук НДР щодо передачі знань і 

технологій» (1990) [161]), проте у межах соціально-політичної системи соціалізму 

як характер самої науки (зброї в класовій боротьбі й продуктивної сили), так і 

завдання  ЗВО були визначені як віддзеркалення політики й економіки держави. 

Виходячи з такого розуміння педагогіки, завдання освіти полягало у здійсненні 

«єдності між соціалістичним вихованням і підготовкою висококваліфікованих 

фахівців» (див Й. Бюрманн «Соціалізація у ЗВО і реформа навчального процесу» 

(1977) [38]). Оскільки в соціалістичному суспільстві протиріччя між наукою і 

практикою принципово заперечувалися, то в його умовах мала забезпечуватися 

єдність освіти,  виховання і підготовки фахівців. На основі цього постулату було 

розроблено програма всеосяжного керування процесом навчання й учіння, яке 
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здійснювалося на основі рекомендацій, розроблених фахівцями в галузі 

педагогіки вищої школи.  

Соціально-політична система НДР припускала, з одного боку, 

функціонування системи професійної підготовки громадян у межах 

диференційованого, поетапного навчання у ЗВО, що передбачала багаторазові 

перевірки знань, обов'язкові для відвідування заняття й обов'язкове проходження 

виробничої практики, а з іншого боку, інтегрувала в навчальний процес 

ідеологічну роботу, спрямовану на формування особистості фахівця, припускала 

широке охоплення всіх сфер студентського життя. Межі цього охоплення 

виходили за межі вивчення обов'язкового основного курсу марксизму-ленінізму і 

припускали участь у зборі врожаю, спортивне виховання й вишкіл, а також 

активну участь у роботі Спілки вільної німецької молоді (СВНМ) (див. Р. Кьолер 

«Історія вищої школи НДР (1961– 1980)» [115]).  СВНМ була офіційно заснована 

7 березня 1946 р., але мала організації-провісники у Франції та Англії, сформовані 

під час Другої світової війни із числа демократично налаштованої молоді. На 

початку свого існування діяльність СВНМ як «безпартійної, демократичної та 

єдиної» молодіжної організації була дозволена РВА, у подальші роки вона стала 

молодіжною організацією СЄПН, членами якої ставали практично всі студенти і 

яка офіційно визначила своєю метою «виховання непохитних борців за 

становлення комуністичного суспільства» [115, с. 34]. 

Установлено, що регламентуючий характер мали також вимоги, 

пропоновані  педагогікою вищої школи щодо підвищення «виховної 

ефективності» викладача вищої школи. Він мусив не тільки передавати спеціальні 

знання на вищому методичному рівні, але й формувати політичну орієнтацію 

студентів (тобто чітко виражати класову позицію), бути прикладом для студентів, 

демонструвати педагогічні уміння, виявляти чуйність і бути суспільно-активним 

громадянином  [83]. 

Варто зауважити, що потреби у всебічному розвитку педагогіки вищої 

школи та широкому застосуванні новітніх технологій викладання виникли через 

стан справ у сфері університетського викладання. Як зазначили представники 
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сучасної теорії освіти Й. Кайль і П. Пастернак у своїй праці «Професори і 

педагогіка?» (2010) [111], рівень викладання в університетах НДР у 1950-х рр. був 

відносно низьким, оскільки викладачі університетів НДР, включаючи молодих 

учених, не отримували системної дидактичної або методичної підготовки, часто 

не мали навіть досвіду в галузі викладання, а їхнє призначення на посаду 

викладача відбувалося за критеріями фахової підготовки, політичної лояльності, 

соціального походження, перевагу при цьому мало походження кандидата з 

робітничого класу чи робітничого селянства, а наявність педагогічних знань та 

досвіду вважалося другорядним, достатньою передумовою вважалося набуття 

асистентами необхідного досвіду у спілкуванні зі своїми професорами [111]. 

Що стосується розвитку теорії і практики педагогіки вищої школи НДР на 

визначеному етапі, то вона, як зазначили Й. Кайль і П. Пастернак,  ґрунтувалась 

на двох елементах, які були провідними у становленні університетської освіти в 

НДР: по-перше, педагогіка мала сприяти ефективності та підвищенню якості 

викладання в університетах; по-друге, у центрі уваги знаходиляся професійна 

підготовка молодих науковців як системно навчених та ідеологічно лояльних 

університетських кадрів [60, с. 205]. Центральною фігурою в галузі педагогіки 

вищої школи НДР вважався Г. Лєманн, один із найвпливовіших засновників та 

новаторів університетської освіти в НДР, який з 1956 по 1961 р. працював у 

Державному секретаріаті з вищої та технічної освіти НДР, а з 1961 р. відповідав за 

розвиток університетської освіти в Берлінському університеті ім. В. Гумбольдта.   

Так, перший університетський навчальний курс з педагогіки вищої школи 

для асистентів та аспірантів у НДР, який організував і провів у формі 

спеціального семінару Г. Лєманн [111, с. 166], відбувся в зимовому семестрі 

1959/60 рр. У 1962 − 1963 рр. в Інституті систематичної педагогіки працював 

«центр педагогічної роботи в університетській освіті», який був укомплектований 

двома співробітниками і не здійснював масштабних досліджень у галузі 

педагогіки та дидактики та не займався систематичною просвітницькою роботою 

в цій галузі серед викладачів, і лише спорадично відбувалися багатоденні 

університетські педагогічні курси, залежно від бажань або запитів окремих 
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секцій, проте у 1969 р. виникла стійка тенденція до раціоналізації та 

інтенсифікації навчання й зацікавленість у цьому в середовищі викладачів і 

студентів Берлінського університету ім. В. Гумбольдта. 

Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє дійти таких висновків: 

ІІІ етап розвитку університеської освіти в умовах розділеної Німеччини 

(1945 р. – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) характеризувався денацифікацією 

університетської освіти в обох зонах окупації, відновленням діяльності 

університетів (1945–1946), перевихованням студентів у дусі демократії. У той час 

як у ФРН відбувалась вестернізація і консервація стану університетської освіти 

через повернення до її гумбольдтівських ідеалів і «олігархічного» університету, 

реорганізація університетської освіти НДР здійснювалася за радянським зразком 

на базі концепції «народного університету» шляхом її повного підпорядкування 

державі й державним планам економічного й соціального розвитку, розвитку 

природничих і технічних дисциплін і збільшення кількості моногалузевих ЗВО. 

З’ясовано, що на розвиток університетської освіти у ФРН суттєво вплинули 

наукові ідеї представників філософської думки (М. Гайдеґґер, Т. Літт, Е. Шпрангер, 

К. Ясперс та інші) та теорії освіти (М. Шелер, К. Беккер), які розвинули ідею 

класичного університету і сформулювали нові принципи університетської освіти, 

які стали основою для розроблення «новітньої дидактики вищої школи», в основу 

якої було покладено концепцію філософської антропології М. Шелера й 

упровадження в освіті засад антропоморфізму.  

Визначено, що суттєвий вплив на розвиток університетської освіти НДР на 

визначеному етапі мала педагогічна теорія і практика, яка розвивалися під 

контролем міністерства народної освіти НДР. Центральною дослідною 

установою, що координувала дослідну роботу в цій сфері і впровадження 

педагогічних знань у практику навчальних закладів, зокрема університетів, був 

Німецький центральний інститут педагогіки (1949). Програма всеосяжного 

керування процесом навчання й учіння, яке здійснювалося на основі 

рекомендацій, розроблених фахівцями в галузі педагогіки вищої школи, й на 

основі постулату про відсутність протиріч між наукою і практикою в умовах 
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соціалістичного суспільства, мала забезпечити єдність освіти,  виховання і 

підготовки фахівців.  

Провідною тенденцією цього етапу розвитку університеської освіти як в 

Західній, так і в Східній Німеччині варто вважати її екстенсивний розвиток, який 

відбувався в межах змішаних парадигм цього розвитку: академічної й 

технократичної у ФРН і культурно-ціннісної та професійно-прагматичної в НДР.  

 

4.2. Етап зосередження уваги на вирішенні проблем університетської освіти, 

проведення широкомасштабних заходів з метою упорядкування освітньої 

експансії (друга половина 1960-х рр. – 1989 р.). 

 

Рішення про створення Рурського університету поклало початок хвилі 

стартапів університетів різних типів Північного Рейн-Вестфалії та інших 

федеральних земель Західної Німеччини, оскільки тісно поспіль державні 

парламенти в листопаді 1960 р. прийняли резолюції про створення чи відновлення 

численних університетів, включаючи рекомендації Наукової ради федерації та 

земель щодо розширення наукових закладів у мм. Регенсбурзі, Констанці, 

Оснабрюку та Бремені. Невдовзі було засновано нові університети в мм. Бохумі 

(1965 р.), Дортмунді (1968 р.) та Білефельді (1969 р.), які приєдналися до вже 

існуючих у землі Північний Рейн-Вестфалія університетів в мм. Бонні 

(заснований у 1786 р., відновлений у 1818 р.), Кельні (заснований у 1388 р., 

відновлений у 1919 р.) та Мюнстері (заснований у 1771 р., відновлений у 1902 р.) 

та технічного університету в м. Ахені (заснований у 1870 р.). Водночас було 

підвищено статус Медичної академімії у м. Дюссельдорфі (заснованої в 1907 р.) 

до статусу повного університету (1965 р.). У 1972 р. в мм. Дуйсбурзі, Ессені, 

Падерборні, Зігені та Вупперталі було засновано п'ять загальноосвітніх 

ЗВО/університетів, в яких були об'єднані вже існуючі вищі технічні та педагогічні 

школи. У 1971 р. вищим інженерним та технічним школам в одинадцяти інших 

містах землі Північний Рейн-Вестфалія було присвоєно звання вищих 

професійних шкіл, вищі педагогічні школи (Рур, Вестфален-Ліппе, Рейнланд) 
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набули статусу наукових, а впродовж 1980-х рр. були інтегровані до повних або 

технічних університетів (м. Ахен, Вупперталь, Кельн тощо). Таке підвищення 

статусу вищих педагогічних шкіл та інтеграція їх до університетів відбулася в 

решті федеральних земель, за винятком землі Баден-Вюртемберґ, де 6 вищих 

педагогічних шкіл (мм. Гейдельберг, Карлсруе, Брайсґау та ін.) отримали 

університеський статус і зберегли свою структурну самостійність.  У цілому 

розширення вищої освіти в землі Північний Рейн-Вестфалії було завершено 

заснуванням першого в Німеччині університету дистанційного навчання в Хагені 

в (1974), отже, система вищої освіти землі Північний Рейн – Вестфалія наприкінці 

1970-х рр. налічувала 58 ЗВО, зокрема; 15 університетів (повних і технічних), 25 

вищих технічних, 4 вищих адміністративних, 8 вищих мистецьких і музичних та 6 

вищих богословських шкіл, у цілому в землі Північний Рейн-Вестфалія 

наприкінці 1970-х рр. навчалося близько чверті всіх студентів ФРН.  

Аналіз наукових праць найбільш авторитетних німецьких науковців, 

зокрема Т. Барца [16; 17]; Й. Бюрманна [36]; У. Фраунгольца та М. Шрамма [60]; 

Д. Ѓольдшміта [71]; Й. Габермаса [75]; К. Гайпке [77]; М. Горкгаймера [91], 

С. Мессінгер [136] та ін., котрі позначають відправною точкою реформ саме 

1964 р., переломним для розвитку вищої й зокрема університетської освіти ФРН, 

коли тема освіти набувала все більшого резонансу на національному рівні і 

розповсюдилася фраза про «німецьку освітню катастрофу». Ця фраза походить із 

відомої праці німецького філософа, педагога й теолога, професора Фрайбурзького 

університету Ѓ. Піхта «Катастрофа німецької освіти. Аналіз і документи» [147], у 

якій, як зазначив С. Мессінгер, самий Ѓ. Піхт скоріше вказував на бум у галузі 

університетської освіти Західній Німеччині, аніж вітав його початок [136].  

Політичні кола, тобто партії, парламенти, уряди, як на федеральному рівні, 

так і на земельному рівні, проявили досить незвичний інтерес до теми освіти й 

зокрема її університетської галузі та форсували  широкомасштабні заходи щодо її 

розвитку, що є надзвичайно примітним, оскільки стан справ в університетській 

освіті ще ніколи за всю коротку історію ФРН не потрапляв у поле зору 

політичних гравців, як зазначив С. Мессінгер [136]. Однак для повного розуміння 
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описаних подій необхідно знати  природу процесів, що відбувалися в 

університетах, суть яких передає вираз «експансія освіти», динаміка якої, на 

думку відомого британського історика-марксиста Е. Гобсбаума, дозволяє 

побачити в ній елементи «соціальної революції ― та використовувати її як 

вихідний пункт для аналізу ситуації і сприймати її як головний мотив змін, які 

відбувалися в цій сфері» [87, с. 363-401].  

За даними нашого дослідження, у 1964 р. політичні діячі усіх політичних 

напрямків розглядали  університети як структури, які закостеніли й були не здатні 

взяти на себе відповідальність за рішення складних завдань. Зокрема, феномен 

«переповненості» університетів і «подовження термінів навчання» студентів 

викликали обурення у викладацьких і студентських колах, але водночас ці явища 

сприймалися як досягнення соціально-економічного розвитку післявоєнної 

Західної Німеччини, у якій вища освіта ставала все більш доступною для різних 

шарів населення. Відомий німецький науковець Е. Гобсбаум, спираючись на 

порівняльний аналіз ситуації у Східній і Західній Німеччині, заявив, що нібито 

експансія вищої освіти є глобальним феноменом [87], який ще не поширився на 

держави східного блоку. Із цим твердженням не можна погодитися, приймаючи 

до увагу ситуацію у сфері вищої освіти колишнього СРСР.  

Що стосується університетської освіти Західної Німеччини, то аналіз 

суспільних умов того часу дозволяє стверджувати, що не можна було 

розраховувати на позитивні суттєві зрушення в роботі університетів, оскільки 

створення додаткових кафедр в університетах, яке здійснювалося за пропозицією 

Наукової ради  1961 р., істотно не поліпшили ситуацію в системі університетської 

освіти, і тому був намічений ряд конкретних заходів для реформування вищої 

школи, поштовхом для яких слугувало невдоволення як політиків, так і 

представників бізнесових кіл ФРН, яке виклала у своїй промові депутат 

бундестагу від Вільно-демократичної партії Г. Гайке. Цю промову згадала у своїй 

праці «Концепції політичних дій від Аденауера до Брандта» Ѓ. Мецдер (2005) 

[137], у якій ідеться про те, що, на думку Г. Гайке, основний тягар реформування 

ніс на початку 1960-х рр. на собі університет, який, на її думку, усе ще 
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продовжував перебувати в обителі В. фон Гумбольдта і при цьому був абсолютно 

не готовим до радикальних змін, не відповідав духові нового часу і не був 

спроможним вирішувати насущні проблеми, що виникли перед освітою і перед 

суспільством [там само].   

Це висловлення політика й оцінка ситуації, яка пролунала в ньому, 

передавала широко розповсюджене у ФРН очікування того, що в майбутньому 

економіка і суспільство потребуватимуть набагато більшої кількості фахівців з 

вищою освітою. На той час у суспільства виникла потреба в підготовці не 

фахівців із загальною університетською освітою, а, насамперед, підготовці 

дипломованих фахівців, які одержали конкретну предметну освіту. Викладена 

позиція слугувала підставою для того, щоб ужити певних невідкладних заходів, 

здатних упорядкувати «освітню експансію». Проведене дослідження дозволяє 

стверджувати, що представники різних політичних сил і сама держава виявили 

небачену на той час активність, що позначилося на ухваленні земельних законів 

про вищу школу, планів розвитку вищої школи федеральних земель і заходів для 

розвитку  третинної галузі освіти. За даними С. Мессінѓера [136], ці заходи 

свідчили про те, що основні зусилля держави були спрямовані на регулювання 

процесів, які відбувалися в університетській освіті, на розробку, обговорення й 

ухвалення загальних (рамкових) законів про вищу школу нового типу.  

Зазначимо, що нове законодавство мало уніфікувати межі діяльності усіх 

університетів кожної окремої федеральної землі. Законодавче регулювання 

діяльності вищої школи здійснювалося на підставі розрізнених і безсистемних 

постанов і законів, які були ухвалені в конкретній історичній ситуації і значною 

мірою регулювали життєдіяльність чи заснування окремих ЗВО [76, с. 76-107]. 

В. Ган, тодішній міністр освіти і науки федеральної землі Баден-Вюртемберг, 

описав ситуацію, яка склалася в 1960-х рр. в університетській освіті ФРН, так: 

«Оскільки земельні університети були засновані в різних колись землях, 

наприклад, Вюртемберзі й Бадені, і в різний  історичний час, вони мали різний 

правовий статус і по-різному регулювали свої стосунки з державою: одні з них 

були корпораціями публічного права, інші просто закладами вищої освіти, 
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правовий статус третіх не було врегульовано взагалі, ось тому виникла 

необхідність уніфікації правового статусу університетів федеральних земель» [76, 

с. 178].  

Саме розуміння необхідності створення єдиного федерального простору 

університетської освіти позначило, на думку сучасного німецького соціолога 

У. Тайхлера, початок нового етапу розробки системи «всеосяжного законодавчого 

регулювання правового статусу вищої школи» [178, с. 27]. Західнонімецька 

конференція ректорів (WRK), що відбулася в 1964 р., дала позитивну оцінку 

перших ініціатив, які висунули п'ять федеральних земель (Баден-Вюртемберг, 

Берлін, Баварія, Гессен і Шлезвіг-Гольштейн) [203], [205, с. 34].  

Як зазначив У. Тайхлер, межа між законами федерації й законами 

федеральних земель, які регулюють окремі сторони діяльності університетів, була 

досить розмитою, зокрема це стосувалося федеральних земель, які мають лише 

один університет (зокрема Гамбург, Рейнланд-Пфальц і Саарланд), а тому 

ратифікація законів виявилася повсюдно дуже затягнутою в часі і трудомісткою, 

часто супроводжувалась конфліктами між парламентом і урядом, з одного боку, і 

університетами, з іншого боку, які вбачали в нових законах погрозу для своєї 

внутрішньої автономії [177]. Обходячись без детального розгляду кожного 

випадку таких конфліктів, варто зазначити, що такого роду конфлікти мали свою 

специфіку у всіх тоді ще 10 федеральних землях, проте, у цих процесах чітко 

прослідковується стійка тенденція до уніфікації законодавства, що регулює 

діяльність вищої школи. В авангарді цього руху знаходилася Земля Гессен: там 

набрав сили відповідний закон уже в травні 1966 р. Услід за цією землею у травні 

1968 р. було ратифіковано рамковий закон про вищу освіту в землі Баден-

Вюртемберг, проте більшість федеральних земель, як зазначив У. Тайхлер, 

затягла ратифікацію закону до початку 1970 рр. [177, с. 25]. Окрім того, реформа 

конституції ФРН у 1968  ̶  1969 рр. дозволяла відтепер федеральному парламенту 

видавати закон із загальними положеннями (рамковий закон). Після перших тез, 

опублікованих у 1970 р., парламентські суперечки розтяглися на кілька років, 

доти, доки в 1976 році не набрав чинності «Федеральний рамковий закон про 
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вищу освіту» [89]. Проте цей закон не давав тлумачення поняття «університет» і в 

розділі І § 1 обкреслює межі галузі вищої освіти ФРН, у яких знаходяться, 

зокрема, університети, ЗВО, художні, технічні та інші ЗВО, які є державними 

закладами відповідно до закону. У § 2 Рамкового закону визначено такі функції 

німецьких ЗВО, як-от: сприяння збереженню наук і мистецтв та їх розвитку через 

проведення наукових досліджень; викладання й учіння у вільній, демократичній і 

соціальній правовій державі; підготовка студентів до виконання професійної 

діяльності із застосуванням наукових знань та наукових методів; врахування 

особливих потреб студентів з дітьми; забезпечення вільного доступу до освіти 

студентам зі спеціальними потребами; заохочення університетської спільноти до 

міжнародного та, зокрема, європейського співробітництва у галузі вищої освіти та 

до обміну між німецькими та іноземними університетами; врахування особливих 

потреб іноземних студентів;  сприяння передачі суспільству знань та технологій; 

інформування громадськості про виконання своїх обов'язків тощо [89].  

Зауважимо, що поняття «університет» у межах визначеного нами було 

надано в законах про вищу освіту окремих федеральних земель. Наприклад, 

Рамковий закон про вищу освіту землі Баварія від 23. 05.1969 р., у статті 8 (1) 

визначає університет як ЗВО з правами присудження ученого звання доктора 

наук, який забезпечує розвиток науки через здійснення досліджень, викладання та 

навчання. Закон про вищу освіту землі Північний Рейн-Вестфалія від 16. 9. 2014 

р. у § 1 дає схоже з попереднім законом тлумачення університету: університет є 

науковим ЗВО, який представляє науки в галузі наукових досліджень, 

викладання, навчання та учіння, систематизовано здійснює процес викладання та 

надає студентам навчальний матеріал і формує їхню професійну кваліфікацію, яка 

відповідає найвищим стандартам [95].  

Якщо самий факт існування рамкових законів свідчив про реальні заходи 

реформування, то їхній зміст відбивав повне  відмовлення від традиційного 

університету ординарних професорів у федеральних землях. Конференція 

міністрів освіти і релігії (КМОР) затвердила в квітні 1968 р. «принципи  сучасного 
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права вищої школи», які віддзеркалювали всеосяжний консенсус між землями 

щодо перспектив розвитку вищої освіти  у ФРН (див.[177]).  

Учасники конференції підкреслили той факт, що у зв'язку з політикою 

освітньої експансії в подальшій перспективі можливий значний ріст випускників 

шкіл, тому університети повинні підготувати для цього свої приміщення і 

структури. КМОР ухвалила в 1968 р. два організаційних заходи для підвищення 

ефективності роботи ЗВО, зокрема:  

1) забезпечення наступності в роботі ректоратів,  

2) стабілізацію кадрового складу ректоратів шляхом внесення поправок до 

статутів університетів або шляхом подовження терміну перебування ректорів і 

їхніх заступників на своїх посадах.  

Міністерства прагнули, з одного боку, до розширення повноважень щодо 

ухвалення рішень внутрішніми органами й центральними органами управління 

університетів, а, з іншого боку, – до зосередження  у своїх руках важелів впливу 

на галузь вищої освіти й намагалися обмежити автономію академічного 

самоврядування, яка іноді, на їхню думку, занадто далеко заходила, як зазначив 

У. Тайхлер [178].   

За даними проведеного дослідження, радикальність заходів, спрямованих на 

руйнування традиційного університету, у якому безроздільно правили винятково 

завідувачі кафедрами демонструють два моменти: по-перше, не кафедри, а 

факультети мали стати базовою структурною одиницею університетів і 

одержувачами державних коштів; по-друге, міністри освіти і релігії федеральних 

земель досягли угоди про обов'язкове публічне оголошення конкурсу на заняття 

вакантних посад професорів на кафедрах. Це мало суттєві наслідки для зміни 

характеру німецьких університетів, оскільки на той час лише спеціальні комісії 

користалися правом  відбору кандидатів на заняття посади ординарного 

професора, які найчастіше були прийнятні тільки для самих цих комісій. Крім 

того, КМОР ухвалила рішення про надання права обговорювати і визначати 

політику університету в дослідницькій роботі й викладанні відповідним групам 

співробітників і студентів. На це рішення часто посилаються, уживаючи нічого не 
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значущу фразу «перехід від університету ординарних професорів до групового 

університету», проте часто не помічають головного завдання реформи, що 

полягало в підготовці університетів до стрімкого росту чисельності  студентів.  

Проведене дослідження свідчить, що другим важливим напрямом 

реформування університетської освіти ФРН у межах 1960-1989 рр. стали розробка 

плану розвитку вищої освіти ФРН у цілому й упровадження навчальних планів в 

організацію навчального процесу. В авангарді цього процесу знаходилася земля 

Баден-Вюртемберг і В. Ган, призначений у 1964 р. міністром освіти і релігії цієї 

землі,  який одразу після вступу на посаду міністра створив у міністерстві «Відділ 

планування освіти» [76, с. 109-111]. Якщо його первинний намір спочатку полягав 

у планомірному розвитку системи вищої освіти землі Баден-Вюртемберг, то 

двома роками пізніше, як зазначив В. Ган у своїх спогадах, було ухвалено 

рішення про складання міністерствами загальних планів у всіх федеральних 

землях [76].  

У середині 1966 р. розробка загального плану розвитку вищої школи для 

землі Баден-Вюртемберг була доручена робочій групі під головуванням 

Р. Дарендорфа, відомого своїм публічним листом «Освіта є правом громадян», і, 

як зазначив сучасний німецький філософ О. Барц, уже через рік ця робоча група 

повідомила про результати своєї роботи, які незабаром стали відомі як «план 

Дарендорфа» («Загальний план розвитку вищої школи на 1967 р.») [76]. 

Примітним був той факт, що не тільки наукові університети, але й вищі 

інженерні, педагогічні, мистецькі школи, учительські семінари і вищі середні 

спеціальні заклади були залучені до планування своєї діяльності. Такий підхід був 

суттєвою інновацією, яка ґрунтувалася на ідеї цілісності процесу навчання й 

набуття освіти у третинній системі освіти. Хоча план Р. Дарендорфа не було 

реалізовано, а баден-вюртемберзький земельний парламент затвердив «загальний 

план діяльності вищої школи» лише в 1970 р., однак тема системного розвитку 

освіти і науки як системи  знаходилася відтепер на порядку денному в межах усієї 

федерації. Зазначимо, що перші спроби  розробки і впровадження національного 

плану навчання і виховання, а також  плану наукової діяльності датуються 1965 р. 



283 
 

У 1967 р. в землі Північний Рейн-Вестфалія була організована комісія з питань 

планування  системи вищої освіти під головуванням Г. Шелскі [160, с. 56], а 

решта федеральних земель також створила структури планування впродовж 

наступних років [12, с. 150-154]. На нашу думку, вагомість «Плану 

Р. Дарендорфа» полягає в тому, що він привернув увагу політиків і науковців до 

необхідності комплексного розвитку третинної системи освіти і дотримання 

принципу наступності в галузі освіти.  

Аналіз наукових праць, які висвітлюють реформування вищої і зокрема 

університетської освіти ФРН у 1960 – 1970-х рр., свідчать про те, що під час 

процесу «експансії освіти» відбувалося реальне здійснення реформ, освіта стала 

«центральною темою» політичних дискусій, а процес трансформації у вищій 

школі спричинив розробку різного роду концепцій і пропозицій усіх зацікавлених 

в оновленні вищої освіти ФРН сторін, проте, значна частина пропозицій була 

далекою від реальності. Найбільш важливими показниками цього процесу  стали: 

1) заснування нових ЗВО, 

2) утворення загальноосвітніх ЗВО,  

3) реформа системи вищої освіти,  

4) розвиток студентського руху і руху асистентів.  

Якщо Наукова рада в 1960 р., за нашими даними, займала досить стриману 

позицію щодо створення нових університетів, то декількома роками пізніше 

необхідність заснування нових ЗВО уже не викликала ніяких сумнівів, оскільки 

це був єдиний спосіб задоволення  потреб суспільства у створенні студентських 

місць і покриття попиту на ринку освітніх послуг. Водночас перенесення термінів 

заснування нових ЗВО стимулювало обговорення  університетською спільнотою 

подальшого реформування університетської освіти, зокрема пропозицію щодо 

утворення університету в м. Білефельді, спроектованого під егідою Г. Шелскі як 

«дослідний університет» [160, с. 54]. Ідея дослідного університету полягала в 

специфічній формі організації дослідної роботи професорів, які мали планувати 

своє викладацьке навантаження в одному семестрі, а в іншому семестрі мали 

займатися виключно дослідницькою роботою. Хоча теоретично така організація 
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навчального процесу видавалася цілком припустимою, але в цьому випадку 

навчальне навантаження професора, заплановане на даний дослідницький 

семестр, треба було перенести в навантаження наступного навчального року, що 

на практиці лише ускладнювало організацію навчального процесу, а тому 

пріоритети наукової діяльності й надання більшої ваги науковій автономії не 

могли стати  реальністю масового університету, а тому, як зазначив сучасний 

дослідник реформування німецької університетської освіти кінця 1960-х рр. 

В. Рудлоф, ідея створення дослідного університету не набула значного поширення 

у ФРН, так само, як ідея створення «загальноосвітнього ЗВО» [154, с. 101]. 

Цей заклад мав втілити ідею  організаційного об'єднання всіх закладів 

третинної галузі під одним дахом, тобто ідею загальноосвітнього ЗВО (нім. 

«Gesamthochschule» (скорочено GH або GHS)), який поєднував у собі 

характеристики університетів та спеціалізованих (галузевих) ЗВО, тобто вищих 

професійних шкіл. За даними нашого дослідження, цю ідею підтримала, 

заснована в 1968 р. Федеральна конференція асистентів (ФКА), з іншого боку, її 

прихильником був Г. Лойссінк, один із найбільш видатних представників 

наукового істеблішменту, який очолював з 1965 по 1969 рр. Наукову раду і займав 

тоді посаду міністра освіти і науки в уряді В. Брандта. Г. Лойссінк був 

переконаним прихильником ухваленої в 1970 р. Науковою радою рекомендації 

щодо злиття всіх існуючих навчальних закладів у функціонально 

диференційований інтегрований загальноосвітній ЗВО. Як зазначив Й. Вільд, 

один із авторів «Енциклопедії педагогічних наук», цей навчальний заклад, який 

мав у проекті вигляд досить великого і складного  механізму, мусив швидко й 

ефективно постачати на ринок праці величезні  когорти студентів з академічними 

сертифікатами різних типів, починаючи з дипломів про закінчення  дворічних 

скорочених курсів і закінчуючи  дипломами про закінчення навчання в рамках 

довгострокових навчальних програм, орієнтованих на наукову освіту [194].   

Якщо раніше випускники спеціалізованих середніх шкіл, тобто технікумів, 

мали право вступу лише до вищих професійних шкіл, а не університетів і ЗВО 

художнього профілю, то відтепер, 1 вересня 1972 р., за рішенням міністра освіти і 
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релігії федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, вони, як і випускники 

гімназій, отримали право вступу до загальноосвітнього ЗВО і навчання  на певних 

т. зв. «інтегрованих курсах навчання», а після закінчення деяких із цих курсів 

вони могли отримати два типи дипломів: диплом I, який свідчив про закінчення 

скороченого курсу навчання, та диплом II, який прирівнювався до звичайного 

університетського диплому. Крім того, студентам були окремо запропоновані 

курси вищої професійної школи і отримання відповідного диплома. За моделлю 

Y, яку в основному практикували в університетах федеральної землі Північний 

Рейн-Вестфалія, всі студенти спочатку проходили базовий курс (до проміжного 

диплома чи проміжного іспиту). Під час основного курсу навчання студенти 

могли вибирати диплом I або диплом II. Студенти, які мали раніше лише право 

вступу до вищої професійної школи, мали закінчити підготовчі курси (т. зв. 

мостикові курси з німецької, англійської мов та математики) до отримання 

проміжного диплома, який уможливлював їх подальше навчання для отримання 

диплома II. 

Аналіз наукових джерел (див. Г. Вінклер (1994) [197]) свідчить, що плани 

створення загальноосвітніх ЗВО обговорювалися в кількох федеральних землях із 

середини 1960-х рр., включаючи Баден-Вюртемберг (план Дарендорфа) та Берлін 

(модель Еверса). Перший загальноосвітній ЗВО (і єдиний за межами землі 

Північний Рейн-Вестфалія) був створений у 1971 р. за рішенням міністра освіти і 

релігії федеральної землі Гессен Л. фон Фрідебурѓа в Касселі. Через рік, 1 вересня 

1972 року, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалії було засновано п’ять 

загальноосвітніх ЗВО у мм. Дуйсбурзі, Ессені, Падерборні, Зіѓені та Вупперталі, а 

також університет дистанційної освіти/загальноосвітній ЗВО у м. Гаѓені. Ця 

«інтегративна модель» ЗВО переслідувала кілька цілей: подолання різних вимог 

до вступу (право вступу до університету та право вступу до вищої професійної 

школи) як головної мети освітньої і соціальної політики уряду цієї землі; 

організаційне об'єднання університетів, вищих галузевих і зокрема педагогічних 

шкіл; створення базових підрозділів для досліджень та викладання на базі 

факультетів або відділень замість структур, орієнтованих виключно на навчальні 
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програми; об'єднання наукових співробітників (викладачів та дослідників) в один 

функціональний підрозділ. 

З 1 січня 1980 р. загальноосвітні ЗВО федеральній землі Північний Рейн-

Вестфалія згідно з законом про вищу освіту цієї землі, ухваленого 20 листопада 

1979 р., отримали назву загальноосвітні ЗВО/університети. Розпочатий у 1968 р. 

процес заснування вищих професійних шкіл як самостійної галузі вищої освіти й 

практичні труднощі, пов'язані з такою фундаментальною реконструкцією системи 

вищої освіти, унеможливили реалізацію концепції загальноосвітньої вищої 

школи, яка поступово зникала з поля зору її ініціаторів і супротивників.  

За даними проведеного дослідження, на визначеному етапі особливо чітко 

виявлялася розбіжність між ідеями та дійсністю в питанні  реформування 

навчального процесу в галузі університетської освіти ФРН. Наголосимо, що ця 

тема  залишалася в центрі дискусій протягом 1960-х рр., а ухвалені в 1966 р. 

Науковою радою рекомендації, як зазначив дослідник діяльності Наукової ради 

федерації і земель філософ О. Барц, були документом, що свідчив про радикальні 

заходи для реформування навчального процесу в наукових ЗВО [178]. За 

положеннями документа передбачалося поділ підготовки фахівців в університетах 

на два етапи: перший, базовий, який мусив бути загальнодоступним, а другий 

етап передбачав набуття студентами поглибленої освіти. Крім того, рекомендації 

визначили обов'язковість проведення заліків і випускних іспитів, а також 

упровадження чітко визначеного терміну навчання в університеті тривалістю 

чотири з половиною року, оскільки занадто ліберальний характер німецької 

університетської освіти не відповідав вимогам століття масової вищої освіти, яке 

наближалося [там само].  

Під поняттям «занадто ліберальний» варто розуміти, наприклад, той факт, 

що в багатьох спеціальностях захист докторської дисертації був одним-єдиним 

іспитом упродовж усього терміну навчання в університеті. В умовах масового 

університету більш сувора регламентація навчального процесу, принаймні на 

початковому етапі навчання стала нагальною потребою. Крім того, 

найважливішим завданням  стало забезпечення єдності навчання і дослідження в 
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рамках навчального процесу через стрімке зростання потоку інформації на 

другому етапі навчання, тобто на етапі заглибленого навчання. Цей документ 

викликав хвилю протестів: сенати й факультети практично всіх німецьких 

університетів ухвалили майже одностайно негативну резолюцію по цьому 

документові (див. матеріали засідання Наукової ради у 1966 р. [172]). Численні 

професори осудливо висловлювалися з приводу цих прогресивних пропозицій у 

газетних статтях, зокрема А. Гойс, професор античної історії із Ѓеттинѓенського 

університету і співвидавець всесвітньої історії «Пропілеї», наголошував, зокрема, 

на небезпеці «дресури за допомогою  іспиту і  про загрозу неуцтва, схваленого на 

державному рівні» у випадку реалізації вищезгаданих реформаторських 

пропозицій. Як зазначив О. Барц, дослідник західнонімецького студентського 

руху кінця 1960-х рр., студенти, прибічники радикальних лівих поглядів, не 

сприйняли цю ідею реформування системи вищої освіти, уважаючи її чисто 

«технократичною», отже, представники студентів і консервативно налаштованої 

професури об’єдналися у своїй позитивній оцінці організації навчального процесу 

за зразком 1950-х рр. [19, с. 120 − 123]. 

Як зазначив О. Барц, через масовану атаку, здійснену прихильниками вже 

морально застарілих ідей В. фон Гумбольдта запропоновані Науковою радою 

всебічні реформи так і не здійснилися [8, с. 81 – 90; 19, с. 102 – 134]. Хоча заліки і 

випускні іспити поступово були впроваджені в навчальний процес усіх напрямків 

підготовки фахівців, вони не припинили постійне подовження термінів навчання 

студентів і не усунули плутанину в навчальному процесі, яка спостерігалася з 

1960-х років і до моменту впровадження кредитно-модульної системи в 

організації навчання.   

За даними дослідження, у колах науковців і політиків формувалася ідея про 

те, що через швидку мінливість соціальних вимог до набутих знань і набутої 

професійної кваліфікації та швидко мінливий технологічний світ у цілому 

студенти вже не могли задовольнятися певним набором знань, навичок і вмінь, 

яких вистачить до кінця їхнього професійного життя (див. Г.-Т. Юхтер [106, 
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с. 10]. Перевантаження навчання знаннями було визнано неправильним підходом, 

на перший план висувалися вибіркові знання та самоосвіта [133].  

Отже, студенти університетів мали набувати методичних знань, умінь і 

навичок, формувати своє науково-методичне мислення, більш послідовно 

засвоювати вимоги наукової праці та її методологію, систематику предмета, 

формувати вміння працювати з робочим обладнанням, набувати знання 

граничних проблем та допоміжних наук тощо. Навчання було покликано давати 

студентам вихідну позицію, з якої вони могли б змістовно продовжувати 

навчання. За допомогою рекомендацій, сформульованих як Західнонімецькою 

конференцією ректорів, так і Конференцією міністрів освіти і релігії (1970) [50, 

с. 13] було задано напрям дискурсу, зокрема акцентувалося обмеження 

матеріальних вимог до змісту навчання в університеті на користь систематиці 

предмета, методології наукового мислення та базової технічної підготовки. У 

1970 р. Наукова рада знову закликає до переходу на таке навчання в університеті, 

що формує вміння переучуватися та продовжувати навчання під час професійної 

діяльності, отже, йшлося про необхідність безперервної, тобто постійної освіти 

[52, с 33.]. Після певного періоду професійної діяльності фахівці мали отримати 

змогу повернутися до університету та ознайомитися з результатами останніх 

наукових досліджень, а вдосконалення форм і умов навчання та праці 

розглядалося як запорука бажаного підвищення ефективності діяльності 

університетів [14, с 40.]. Поступово в університетському дискурсі 1960– 1970-х 

рр. стала переважати думка про те, що традиційні форми навчання варто було 

якщо не повністю замінити на інші, то принаймні доповнити новими. У цьому 

контексті варто торкнутися обговорення такої соціальної форми і методу 

навчання, як великої лекції, ефективність якої поставили під сумнів їхні критики, 

оскільки за своїм характером така лекція є лише монологом і унеможливлює 

зворотний зв'язок між лектором і студентами [42, с.332.], котрі займаються на 

лекції виключно інерційним і пасивним «споживанням знань», а також 

виготовленням конспектів. Витрачену при цьому енергію студенти моли б 

компенсувати читанням підручників [173, с. 12]. У переліку недоліків масової 
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великої лекції називаються такі: вона слугує лише для передачі студентам 

інформації, унеможливлює тренування мислення,  оскільки вони отримують 

значний і іноді досить фрагментований масив інформації, що неможливо 

виправити навіть шляхом опрацювання книг [42, с. 332-335]. Натомість лекція 

мала розкривати суттєві зв’язки між певними подіями, явищами, процесами тощо 

і проводитися наприкінці вивчення усього курсу навчання, а робота тьюторів, що 

супроводжують лекцію, могла б гарантувати найбільш надійний та 

диференційований зворотній зв'язок [48, с. 4]. На порядку денному дискурсу в 

галузі дидактики стояло розширення набору соціальних форм навчання, як от: 

проведення колоквіумів, демонстрація фільмів, перегляд телепрограм, 

програмоване навчання тощо.  

Прихильники Великої лекції протидіяли цим твердженням, посилаючись на 

особистісні цінності такого типу соціальної форми навчання, як велика лекція, що 

передбачала зустріч на лекціях з видатними науковцями, що в порівнянні з 

самостійним вивченням книг мало значну перевагу для студентів-початківців для 

їхнього вступу до спеціальності. Однак представники бізнесу, за даними 

Г. Райзерта і Г. Фрамгайм, підходили до проблеми реформи навчання з іншої 

точки зору: вони висували необхідність інтеграції освіти та професійної 

підготовки до університету, спеціально закликали до інтеграції прикладної 

орієнтації до університетської освіти, яку можна було здійснити за допомогою 

проектного навчання, що варто вважати «найбільш радикальною спробою змінити 

звичайну ситуацію в університеті», виходячи із потреб суспільства та практики 

[145.].  

Найбільш проблематичною і тому надзвичайно суперечливою, на думку 

К. Саргк, видавалася університетській спільноті і державним чиновникам 

реформа порядку складання іспитів [156]. Щодо цієї реформи було висловлено 

значну кількість ідей та пропозицій, труднощі реалізації якої були пов’язані з 

дотриманням постулату щодо єдиних умов навчання та єдиних вимог щодо 

процедури іспитів [178, с. 76]. Більшість думок, однак, зводилася до того, що 
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систему екзаменів взагалі потрібно було спростити та одночасно розширити [179, 

с. 235].  

За даними проведеного дослідження в 1973 – 1974 рр. стрімке зростання цін 

на нафту спричинило енергетичну кризу в світі, руйнування валютної системи 

Бретон Вудс і врешті-решт гальмування неухильного економічного росту Західної 

Німеччини, який тривав з 1950 рр. Ці події, які висвітлює Е. Гобсбаум у своїй 

книзі «ХХ століття. Час крайнощів», символічно відбилися на переході влади від 

«канцлера-духовидця» В. Брандта до прагматика Г. Шмідта і суттєвим чином 

вплинули на розвиток університетської освіти і науки, які, як і всі інші сфери 

життя західнонімецького суспільства, відчули на собі закінчення періоду 

фінансового благополуччя [87]. Так, у 1971 р. припинився процес розробки 

загального плану розвитку університетської освіти в межах роботи комісії 

федерації та федеральних земель щодо планування в галузі освіти, а тому 

загальмувалася експансія університетської освіти.  

Варто зазначити, що різкі зміни курсу розвитку західнонімецької 

університетської галузі в період з кінця 1970 і до початку 1980 рр. ускладнюють 

системний опис усіх тенденцій розвитку теорії і практики освіти й зокрема 

дидактики вищої школи, яка сформувалася на межі 1970 рр. і ще була в ті часи 

складовою частиною суспільно-політичного руху, що вимагав демократизації 

німецького суспільства й модернізації всіх сфер життя ФРН. Підґрунтям зміни 

політичного курсу  виявилися вище згадані земельні закони, ухвалені 

парламентами федеральних земель на початку 1970 рр., і Федеральний рамковий 

закон про вищу школу (1976), ухвалений Бундестагом [21]. 

Зауважимо, що консенсус між представниками політичних партій, який 

існував із середини 1960 рр., виявився хитким, як тільки виникла необхідність 

прийняття рішень по спірних питаннях створення «школи єдиної програми». 

Окрім того, у ці часи політика в галузі освіти в цілому втрачала свою значимість 

для суспільства, сигналом для цього слугував вихід міністра Г. Лойссінка й 

державного секретаря Г. Гамм-Брюккер, двох прихильників динамічної політики 
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реформування університетської освіти, із складу федерального уряду навесні 

1972 року. 

Як зазначив відомий німецький учений-теолог і політик, представник партії 

ХДС/ХСС, колишній міністр освіти і релігії землі Баден-Вюртемберг з 1964 по 

1978 рр. В. Ган у своїх мемуарах, у 1973 р. був затверджений загальний план 

розвитку системи освіти ФРН, який містив однак лише деякі релевантні для ЗВО 

положення і зазнав невдачі через відсутність реальних джерел фінансування [76]. 

У 1972 і 1973 рр. Федеральний конституційний суд ухвалив важливі рамкові 

положення щодо засад функціонування галузі вищої освіти ФРН через винесення 

двох директивних рішень, зокрема 1) впровадження принципів паритетності в 

процес формування представницьких університетських органів, що поклало 

кінець  боротьбі за владу в керівних органах університетської освіти; 2) 

впровадження Numerus clausus, що передбачало надання університетами та 

іншими ЗВО вступникам усіх наявних місць для навчання, а від галузі вищої 

освіти ФРН створення центрального органу, який мав регулювати розподіл 

студентських місць у межах всієї федерації (див. Рішення Федерального 

конституційного суду [9; 10]). У 1976 р. після шестирічних дебатів був уперше 

прийнятий єдиний федеральний закон, який містив загальні положення про засади 

діяльності галузі вищої школи ФРН – Федеральний Рамковий закон про 

діяльність закладів вищої школи [89]. У 1975 р. федеральний уряд затвердив 

рішення про подальше існування Наукової ради і про припинення діяльності  

заснованої в 1965 р. Ради у справах освіти [43].  

Так, у 25 листопада 1977 р. глави урядів федерації та федеральних земель 

прийняли «Постанову про відкритість університетів і вищих професійних шкіл», 

суть якої полягала у здійсненні всіма ЗВО підготовчих заходів до значного 

збільшення потоку абітурієнтів, що було спричинено піком народжуваності у 

1950-х рр., її спадом у подальші роки, а також значним підвищенням рівня життя 

у ФРН у 1970-х рр. та зростанням освітніх потреб громадян та економіки [12]. Ця 

постанова зобов'язала ЗВО зараховувати всіх бажаючих без будь-яких обмежень і 

без урахування суспільних потреб у фахівцях певних спеціальностей і стану 



292 
 

державного бюджету. Ухвалюючи таку постанову, уряди федерації і земель 

помилково розраховували на спад «піку студентського напливу» в подальші роки, 

на які, за розрахунками експертів, приходилося падіння народжуваності, що 

ставило вищу освіту ФРН перед додатковими проблемами і розпочався етап 

«пост-експериментального перемир’я» або «відкритого доступу до вищої школи» 

[90]. У зв'язку з урізуванням державою фінансування освітньої галузі під впливом 

світової енергетичної кризи намітився перехід від реформування освіти із 

залученням до нього цивільного суспільства до державного регулювання всіх цих 

процесів. Підґрунтям зміни політичного курсу виявилися вище згадані земельні 

закони, ухвалені парламентами федеральних земель на початку 1970 рр., і 

Федеральний рамковий закон про вищу школу (1976), ухвалений Бундестагом 

[89]. 

Підсумками епохи динамічної реформи вищої школи і зокрема 

університетської освіти на етапі між 1945 р. і 1989 р. варто назвати експансію 

вищої освіти, значне розширення сфери діяльності держави у цій галузі і 

закінчення епохи університету ординарних професорів. Як зазначив К.-Г. Ярауш у 

своїй праці «Синдром Гумбольдта: західнонімецькі університети у 1945 – 1989 -

х рр.», роздроблений на частини німецький традиційний університет В. фон 

Гумбольдта, який був відроджений у 1960 рр. рішенням Наукової ради, припинив 

своє існування і був реорганізований шляхом здійснення цілого ряду численних, 

прагматичних за духом реформ, які здійснювалися часто без цілісного плану 

їхнього впровадження [103]. Ані німецький університет як інституція, 

демократизована в дусі ідей студентського руху та руху асистентів на засадах 

паритетної участі всіх учасників освітнього процесу, ані ідея «інтегрованого 

загальноосвітнього ЗВО» не стали втіленням суспільного консенсусу й новими 

ціннісними категоріями. Починаючи із середини 1970 рр., за даними К.-

Г. Ярауша, система вищої школи ФРН переживала часи застою, була галуззю, 

відгородженою від суспільства безліччю законних і адміністративних положень, 

яка не містила ідеальної суті, стала резистентною до будь-яких реформ [103, с. 

67–73].  
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Елементи нового зразка університетів, за даними Г. Адлера, розроблялися 

різними сторонами, зокрема представниками міністерської бюрократії, Науковою 

радою, професорськими колами й ліберальними мислителями ФРН, значною 

мірою непомітно від громадськості вже наприкінці 1970 рр. і в результаті було 

сформовано такий тип ЗВО, який можна визначити як «автономний змагальний 

вищий навчально-дослідний заклад», що поступово перетворився на домінантну 

модель університету протягом 1990 рр. [11, с. 132–145]. 

Нові ідеї реформування галузі університетської освіти виникли лише на 

початку 1980 рр., коли ознаки кризи в німецькій галузі вищої й зокрема 

університетської освіти ФРН, половинчастість і непослідовність нововведень, які 

були здійснені в період з кінця 1960-х рр. до середини 1970-х рр. у ЗВО Західної 

Німеччини, стали очевидними не тільки для вчених, але й для політиків, серед 

них називалися такі:  

1) загострення проблеми вибору абітурієнтами спеціальностей через 

неадекватність освітніх послуг, запропонованих університетами та вищими 

галузевими школами, індивідуальним потребам вступників і вимогам, що 

висувались до молодих фахівців  на ринку праці;  

2) загострення внутрішньої боротьби за владу на факультетах і відділеннях 

університетів і інших ЗВО, яка деструктивно впливала на організацію 

навчального процесу й науково-дослідної діяльності;  

3) падіння якості університетської освіти, що викликало незадоволення 

студентів умовами навчання й непрофесіоналізмом викладачів;  

4) зростання кількості студентів, відрахованих із університетів з різних 

причин;  

5) надмірна тривалість строків навчання в університетах, відсутність у 

молодих фахівців навичок практичного застосування отриманих ними знань та 

їхня недостатня конкурентоспроможність на ринку праці;  

6) безсистемність наукової підготовки молодих учених і відсутність 

зацікавленості в їхній підготовці з боку їхніх старших колег;  

7) падіння міжнародного престижу німецьких університетів.  
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Установлено, що у 1982 р. відбулася загальна зміна політичного курсу ФРН 

у зв’язку з приходом до влади правої коаліції на чолі з ХДС/ХСС, що вплинуло на 

освітню політику в державі в цілому і зокрема на подальший розвиток 

університетської освіти. У нових політичних умовах він мав відбуватися шляхом 

утворення в німецькому університетському просторі конкурентного середовища, 

що, на думку М. Вінтера, автора праці «Конкуренція у вищій школі», у німецькій 

університетській реальності була відносно новим явищем, яке поступово 

утверджувалося в університетській галузі з початку 1980-х рр. і протягом двох 

десятиліть перетворилося на керівний принцип університетської політики, що 

змусило університети змагатися за кращих студентів і науковців [198]. Зазначимо, 

що дискусії в німецьких освітніх і політичних колах щодо впровадження 

принципів змагальності розпочалися в 1983 р. у зв’язку з публікацією доповідей з 

назвою «Керівні принципи нової політики вищої освіти з федеральної точки зору» 

і «Конкуренція замість бюрократії», авторкою яких була федеральний міністр 

освіти і науки Д. Вільмс [196]. Ці виступи позначили зміну парадигми у 

федеральній політиці вищої освіти. Нова парадигма ґрунтувалася на відході від 

планування та контролю держави й повороті до концепції конкуренції і була 

підтримана Західнонімецькою конференцією ректорів (1984) [199] і Науковою 

радою (1985) [51]. Голова Наукового комітету Наукової ради П. Граф Кільмансеґґ 

під час обговорення необхідності впровадження конкуренції в університетському 

просторі ФРН на засіданні Західнонімецької конференції ректорів (1984) 

зазначив, що конкуренція ЗВО як інструмент контролю перестала бути просто 

науково виправданою як «конкуренція ідей», але стала економічно виправданою 

як «конкуренція за ресурси» (див. «Збірка доповідей західнонімецької 

конференції ректорів» [43]). Сенс впровадження цієї конкуренції полягав у 

створенні конкурентного тиску з метою внесення динаміки в розвиток і 

функціонування галузі, яка стагнувала через недофінансування з боку держави, 

перевантаження університетських науковців викладацькою й організаційною 

діяльністю, відсутність у викладачів стимулів до самовдосконалення, а тому ця 

галузь мала отримати поштовх до інновацій та креативних рішень і тим самим 
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підвищення своєї продуктивності, як зазначив Ф. Нульмайер у своїй книзі 

«Політична теорія соціальної держави» [142].  

За даними Ѓ. Крюккена, А. Космюцкі і М. Торка [118], які висвітлюють у 

своїй праці шляхи перспективи університетської освіти, конкурентна боротьба 

між університетами мала відбуватися за ресурси, зокрема, за стороннє 

фінансування, гранти, науковий персонал, студентів та за посади тощо, що на 

початку 1980-х рр. знайшло підтримку в університетах ФРН. Зазначимо, що 

концепція конкуренції поступово почала реалізовуватися, що позначилося на 

збільшення обсягів стороннього фінансування та надходження коштів із третіх 

джерел. Як зазначив історик університетської освіти К. Гайпке, якщо у 1980 р. 

частка сторонніх фондів по відношенню до основних фондів університетів 

становила трохи менше 8%, то у 1985 р. вона зросла приблизно до 11%, а 

наприкінці 1990-х рр. аж до 15 % [77].  

Аналіз вище згаданих праць німецьких науковців Д. Вільмса [196], 

М. Вінтера [198], Ф. Нульмайера [142], Г. Крюккена, А. Космюцкі і М. Торка 

[118] дозволяє стверджувати, що протягом 1980-х рр. конкуренція та схожі 

механізми значною мірою стимулювали університети до підвищення 

ефективності їхньої роботи. Однак це відбувалося здебільшого в галузі 

дослідження, а не в галузі навчання та викладання, помітного росту якості 

німецької університетської освіти не відбулося на тлі продовження її експансії, 

збільшення навантаження на викладачів, які мали водночас займатися 

викладацькою, науковою й організаційною роботою, а також пошуком грантів і 

виконанням досліджень за замовленням тощо. Усе це призвело, навпаки, до 

падіння якості викладання та індивідуальної роботи зі студентами, зменшенню 

контактів між суб’єктами навчального процесу. Як зазначив Ф. Нульмайер, 

відсутність у німецьких університетів традицій і досвіду пошуку нових джерел 

фінансування, залучення до співробітництва  спонсорів і бізнесових кіл заважало 

суттєвому покращення фінансового стану університетів, а конкуренція між ними 

зводилася до боротьби за незначні державні дотації [142].  
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Підводячи підсумки розгляду розвитку університетської освіти ФРН у 

межах визначеного етапу (друга половина 1960-х – 1989 рр.), варто зазначити, що 

вона розвивалася в межах різних парадигм. На початку 1960 – середині 1960-х рр. 

домінували риси професійної й технократичної парадигми, у межах якої наука 

перестала бути самостійною як засіб пізнання й пояснення світу та почала 

виконувати функцію виробничої сили, яка сприяє розвитку техніки і виробництва, 

що сприяло концентрації й розширенню спектру наукових знань, оскільки у 

відповідь на соціальний запит суспільства в університетах Німеччини стали 

отримувати не тільки вищу медичну, юридичну, математичну, економічну, але й 

педагогічну, інженерно-технічну та іншу вищу професійну освіту.  

Під впливом студентського руху й руху асистентів наприкінці 1960-х рр., 

який висунув вимоги демократизації, гуманітаризації й гуманізації освіти, 

відбулося включення в існуючу професійно-технократичну парадигму елементів 

гуманістичної, що відбилося в Рамкових законах про вищу освіту федерації й 

окремих федеральних земель, ухвалених наприкінці 1960 – другій половині 1970-

х рр., оскільки головною цінністю університетської освіти було проголошено 

особистість людини з її потребами, здібностями та інтересами, яка має отримати 

універсальну освіту й вибрати сферу професійної діяльності і за ознакою 

соціальної значущості, і за власними мотивами та інтересами. Наприкінці 1970 – у 

другій половині 1980-х рр. німецька університетська освіта перебувала у стані 

кризи, подолання якої планувалося через упровадження механізмів конкуренції, 

отже, на нашу думку, переважала технократична парадигма її розвитку, що 

передбачала примат техніки й технології над науковими й культурними 

цінностями, вузько прагматичну спрямованість університетської освіти та 

розвитку наукового знання. При визначенні мети і змісту університетської освіти 

домінували інтереси виробництва, економіки й бізнесу, розвитку техніки й засобів 

комунікації. 

Освітня експансія, що є провідною тенденцією всього довготривалого 

післявоєнного етапу розвитку університетської освіти ФРН, впливала на 

формування, насамперед, студентського контингенту. Політика уряду в освітній 
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галузі призвела до збільшення контингенту студентів наприкінці 1960-х рр. до 

330 000, які розподілялися за такими спеціальностями: 2% − інженерні науки, 3% 

теологія; по 7% − право, економіка та математика; по 10% − медицина, філологія 

та культурологія; 25% − педагогіка [186, с. 66]. У середині 1970-х рр. кількість 

студентів в університетах зросла до 700 000 (удвічі в порівнянні з попереднім 

етапом), які обрали такі спеціальності: 3% - теологія, 7% - економіка й аграрні 

науки, 8% - медицина, 9% - право,  10% - математика й природознавство, 10% - 

інженерні науки, 20% - філологія й культорознавство і 20% - педагогіка [там 

само], що свідчить про тенденцію до гуманітаризації університетської освіти ФРН 

у середині 1970-х рр. У часи «постексперіментального перемир’я», які тривали з 

1978 до 1989 рр. провідною тенденцією розвитку університетської освіти була її 

централізація і бюрократизації в її системі управління у наслідок нестачі 

державних коштів на утримання університетів через певні зовнішні чинники, 

зокрема:  

1) енергетичну і фінансову світову кризу; 

2) економічний застій у ФРН;  

3) демографічну ситуацію в країні, а також  

4) об’єднання Німеччини наприкінці 1980-х рр.  

У цих умовах процес експансії вищої освіти не було зупинено, а було 

свідомо продовжено, внаслідок чого кількість студентів зросла до 1, 5 млн. осіб, 

які розподілялися за такими спеціальностями: 3% − теологія, 6% − інженерні й 

технічні науки; 8% − право, 9% − медицина, 12% − педагогіка; філологія/ 

культурологія – 20%, математика – 20% та економіка − 20% [там само]). Наведені 

статистичні дані свідчать про незначні коливання в перевазі, яку віддавали 

німецькі студенти відповідним університетським спеціальностям, проте ці 

тенденції висвітлюють тенденцію до гуманітаризації  університетської освіти і 

водночас збільшення інтересу до математики.  

Отже, експансія університетської освіти наприкінці 1970-х і впродовж 1980-

х рр. погіршила якість університетської освіти та ускладнила ситуацію на ринку 

праці. Зміна політичного курсу ФРН в галузі університетської освіти відбулася 



298 
 

згідно з Федеральним рамковим законом про вищу школу (1976 р.) і низки 

відповідних земельних законів (друга половина 1970 рр.), які практично зупинили 

її реформування, посилили централізацію в управлінні, зміцнили позиції 

професорів та державної бюрократії в цій галузі.  

За даними нашого дослідження, саме на етапі експансії університетської 

освіти оформився рух студентів та асистентів, який, незважаючи на свою 

неоднорідність,  висунув свої спільні вимоги до політики в галузі 

університетської освіти. Ці обидва рухи пережили у своєму розвитку період 

підйому – з 1967 р. до 1968 р., а за деякими оцінками, з 1968 р. ‒ до 1970 р. Заяви 

студентів і молодих учених пролунали на етапі перетворення традиційного 

німецького університету ординарних професорів на масовий, груповий. Про цей 

процес свідчить ціла низка реформаторських заходів, спрямованих на подолання 

негативних наслідків процесу трансформації університетської освіти ФРН, що 

перебувала в стадії підготовки, проте, на думку О. Барца, протестний рух 

студентів і асистентів не стимулював реформи в університетській освіті, хоча й 

генерував нові ідеї, зокрема, вимогу розширення участі студентів і асистентів у 

прийнятті рішень у галузі управління університетами [17]. Принцип паритетної 

участі обох груп членів університету, з одного боку, ординарних професорів, з 

іншого боку, студентів і асистентів, у вирішенні університетських справ мусило 

пройти певний етап свого впровадження практично з нульової точки в 

університеті ординарних професорів до рівня  паритету з професорами в новому 

масовому університеті, що супроводжувалося досить тривалими й гострими 

зіткненнями в боротьбі за владу в період з 1967 до 1968 р., аж до винесення 

Федеральним конституційним судом свого рішення в травні 1973 р., який, як 

зазначили представники німецької дидактики вищої школи І. Бюрманн і Л. Губер, 

закріпив домінування професорів в адміністративних органах університетів і 

спеціалізованих ЗВО [37]. Зусилля студентського радикального руху, який згодом 

розпорошився на безліч дрібних і розрізнених груп і який визначив своєю метою 

участь у процедурі обрання професорів на вакантні посади, виявилися марними. 

За цією метою стояло лише їхнє прагнення посприяти в просуванні претендентів з 
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лівими політичними поглядами на посади професорів, насамперед в гуманітарних 

і суспільних науках, що мало сприяти оновленню й демократизації університетів 

[там само]. 

Ці радикальні студентські групи, як зазначили І. Бюрманн і Л. Губер, 

чинили опір будь-якій спробі регламентації навчання, але в дійсності  не мали 

ніяких чітких уявлень про реформування системи вищої освіти ФРН [37]. За 

свідченнями сучасних німецьких філософів і соціологів Й. Габермаса [75], 

Г. Ѓізеке [70] і Д. Ѓольдшмідта [71], більш чітко звучала аргументація ідей з боку 

заснованої в 1968 році Федеральної спілки асистентів (далі ФСА – С.Ч.), що була 

заснована 29 березня 1968 р. в Марбурзі і мала представляти інтереси т. зв. 

«академічного середнього класу», під яким її представники розуміли молодих 

науковців та асистентів, існувала до саморозпуску в 1974 р. і в цей проміжок часу 

зарекомендувала себе як посередник у суперечках між професорами та 

студентами, займалася розробкою численних концепцій реформування 

університетської освіти ФРН. Особливо відомою стала т. зв. Кройцнахcька 

концепція ЗВО (1968), що ґрунтувалася на паритетній участі професорів, 

студентів, наукових та науково-технічних кадрів у вирішенні проблем вищої 

школи і зокрема університетських проблем. Окрім того, ця спілка  висунула 

значну кількість професійних вимог, у т. ч. щодо врегулювання правового статусу 

своєї професійної групи (право голосу, упровадження посади асистента 

професора, проведення федеральних конференцій ЗВО замість конференцій 

ректорів), а також розробила концепцію загальноосвітніх ЗВО. Як зазначив 

сучасний дослідник реформ 1960/1970-х рр. В. Рудлоф, сенсаційним став факт 

обрання у 1969 р. декількох членів правління Федеральної спілки асистентів 

президентами університетів, зокрема Р. Крейбіча − президентом Вільного 

Берлінського університету, П. Фішер-Апельта – президентом Гамбурзького та 

Т. фон дер Фрінга  − президентом Бременського [154]. За даними В. Рудлофа, 

представники ФСА здійснили значний вплив на створення центрів 

університетської дидактики, а також на процес заснування університетів у Касселі 

та Бремені [154]. Ідеї  ФСА з кінця 1960 до середини 1970 рр. мали широкий 
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резонанс у суспільстві, насамперед, у представників Соціал-демократичної партії 

Німеччини (далі СДПН – С.Ч.) та Свободно-демократичної партії (далі СвДП – 

С.Ч.), однак з 1970 р. ФСА перестала впливати на розвиток подій у галузі вищої 

освіти. Швидкий перехід впливових представників ФКА на керівні посади в 

університетах та у професуру, а також  радикалізація самої організації зіграли 

свою фатальну роль. Крім того, за нашими даними, на початку 1970 рр. у 

суспільстві намітилася деяка втома від реформ, що не пішло на користь ФКА, тим 

більше, що ідеї деяких представників ФКА були мало продуктивними [19, с.  154-

170].   

Варто зазначити, що процес реформування університетської освіти чітко 

демонструє взаємозв’язок між соціально-економічними, політичними й 

культурними чинниками, до яких варто віднести наукову думку, зокрема теорію 

освіти, яка в оптимальному випадку має випереджати освітню практику, 

пропонувати її оптимальні шляхи вирішення педагогічних проблем. Однак історія 

розвитку університетської освіти ФРН демонструє на визначеному етапі всю 

складність, неоднозначність і багатоплановість цих відносин, непередбачуваність 

результатів впровадження в практику нових педагогічних знань, важкість 

впровадження нових освітніх технологій через упередженість політиків або 

педагогів-практиків.  

Проведене дослідження свідчить, що в межах виділеного нами етапу в 

науковому просторі ФРН розпочалася цілеспрямована робота з питань ґрунтовної 

розробки дидактики вищої школи. Зазначимо, що на сьогодні немає чіткої дати 

виникнення цієї теорії, джерела якої, за даними Й. Вільда, в Німеччині датуються 

кінцем 1960 рр. чи початком 1970 рр. Дату народження цієї дисципліни й галузі 

науки уточнює також Л. Губер [54; 219], який зазначив, що в 1966 р. Об'єднання 

німецьких студентських союзів (далі ОHСС – С.Ч.) провело «Семінар експертів з 

питань дидактики вищої школи». У 1967 році на базі Німецької спілки вищої 

школи (1950), професійного об'єднання західнонімецьких науковців і викладачів, 

була заснована «Робоча група з питань дидактики вищої школи» (далі РГДВШ – 

С.Ч.), яка в 1971 р. була перетворена в «Спілку дидактики вищої школи 
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(зареєстрована спілка)» (далі СДВШ – С.Ч.). У 1968 р. був створений «Комітет з 

питань дидактики вищої школи» у рамках Федеральної спілки асистентів (ФСА), 

одночасно з цим за ініціативою ФСА були організовані робочі групи в багатьох 

університетах. Усі ці об'єднання, ініціативні групи й комітети в окремих ЗВО 

наполягали на розвитку «дидактики вищої школи» і централізованому чи 

децентралізованому «заснування» відповідних інститутів.  

У 1970 − 1971 рр. при Західнонімецькій конференції ректорів (далі ЗКР – 

С.Ч.) було утворено «Ініціативну комісію з питань дидактики вищої школи», в 

центрі уваги якої відбулося обговорення заходів щодо заснування інститутів 

дидактики вищої школи і Центрального інформаційного центру з питань 

дидактики вищої школи, щоправда, проект рішення не був затверджений на 

пленумі. Пропозиція про заснування «двох спеціалізованих центрів проведення 

досліджень у галузі дидактики вищої школи» обговорювалася експертною 

комісією, але не була включена в загальний план розвитку сфери освіти.  

Заснована Німецькою науково-дослідною спілкою (1951) (далі ННДС – 

С.Ч.) експертна рада  розглядала ініційоване федеральним урядом заснування 

спеціального дослідницького центру з вивчення питань дидактики вищої школи, 

але замість нього було намічено декілька пріоритетних програм досліджень 

децентралізованого характеру. Зауважимо, що в період між  1972 по 1979 рр. 

Сенатська комісія ННДС з питань дидактики вищої школи курирувала також 

«пріоритетну програму розвитку дидактики вищої школи».   

Установлено, що наприкінці 1969 р. – початку 1970-х рр. «Інститутом 

дидактики вищої школи» Технічного університету м. Берлін і «Міжгалузевим 

центром вивчення дидактики вищої школи» університету м. Гамбург були 

засновані перші науково-дослідні центри вивчення дидактики вищої школи. 

Зазначимо, що в 1980 р. таких центрів було вже 21 центр дидактики вищої школи. 

Вивченням проблем дидактики займалися також професури чи дослідні сектори 

(п'ять з яких спеціалізувалися в певних галузях), а вище згадана РГДВШ 

нараховувала приблизно 800 членів. Інституціоналізація дидактики вищої школи 

як галузі відбувалася в контексті заходів, що здійснювалися в рамках 
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реорганізації німецьких ЗВО, метою якої було проголошено «спеціалізований і 

міжгалузевий  прискорений розвиток вищої школи», що було законодавчо 

закріплено в §4, абзаці 3 Рамкового закону про вищу освіту [48]. Як зазначали 

дослідники проблеми підвищення дидактичної перепідготовки викладачів 

німецьких університетів на межі 1960 – 1970-х рр. Ѓ. Фалтін і О. Герц їхній праці 

«Професійне дослідження і дидактика вищої школи» (1974), дидактика вищої 

школи того часу займалася, насамперед, проектами навчальної реформи та 

інноваціями в галузі розробки навчальних планів і програм, а дидактична 

перепідготовка викладачів  і надання індивідуальних консультативних послуг з 

метою розвитку викладацької компетенції не відігравала будь-якої помітної ролі 

на цьому першому етапі становлення нової дидактики вищої школи (див. [26]). 

Ідеї організації та здійснення дидактичної перепідготовки в рамках концепції 

«розвитку факультетів» («faculty development») надійшли з англомовного 

простору лише в середині 1970 рр., коли перший етап становлення дидактики 

вищої школи вже наблизився до свого закінчення. Проте розмаїтість і обсяг змісту 

нової дидактики вищої школи, на думку одного з найбільш відомих представників 

сучасної німецької дидактики вищої школи Й. Вільда заслуговують значної уваги 

[194.].   

На думку Й Вільдта [194], приписування всіх заслуг розвитку дидактики 

вищої школи конкретним інститутам було б  неправильним, оскільки, за його 

даними, на інституціоналізацію дидактики вищої школи та її розвиток як теорії 

вплинули численні установи: перші центри дидактики вищої школи в Технічному 

Берлінському (1969 р.) і в Гамбурзькому університетах (1970 р.); філії Спілки 

дидактики вищої школи у Вільному університеті м. Берліна,  в університетах мм. 

Тюбінгена, Мюнхена та Аугсбурѓа; центри в інститутах бундесверу в Гамбурзі і 

Мюнхені (починаючи з 1974 р.), а також у технічних університетах Білефельда, 

Дортмунда Ессена і вищій технічній школі Ахена; загальноосвітніх ЗВО в мм. 

Бохумі, Білефельде, Дортмунді, Констанці, Бремені, Ольденбурзі, Оснабрюці, 

Касселі; численних вищих професійних школах. За даними Й. Вільдта, помітний 

внесок у підвищення продуктивності дидактики вищої школи здійснили також 
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певні ініціативні групи й окремі працівники вищої школи, різні окремі проекти.  

На думку сучасного дослідника проблем навчання й учіння у вищій школі 

Д. Гунселля, сформульовані одним із засновників німецької дидактики вищої 

школи Л. Губером питання щодо можливості інституціоналізації дидактики вищої 

школи (далі ДВШ – С.Ч.) одержали однозначно позитивну відповідь у вигляді 

заснування центрів дидактики вищої школи як базових наукових установ [51] .  

Варто зазначити, що саме на межі 1960 – 1970-х рр. відбувався бурхливий 

розвиток дидактики вищої школи, який мав і дуже багату конфліктами історію. 

Хоча інституціоналізація ДВШ у ФРН була проголошена спільним завданням усіх 

штатних і позаштатних співробітників вищої школи, разом із тим, як зазначив 

Л. Губер, було б великою помилкою орієнтуватися тільки на найменування 

«дидактика вищої школи». Суть і зміст цієї галузі сприймають наразі по-різному в 

залежності від позиції дослідника цього явища як стосовно дидактики, так і 

стосовно педагогіки та їхнього місця в галузі вищої освіти.    

Саме поняття ДВШ, за даними Й. Вільдта [95], як уже зазначено в розділі 

3.1.1., з'явилося вже на межі ХІХ − ХХ ст., у часи діяльності Ф. Паульзена, 

видатного німецького теоретика та історика університетської освіти, проте суть 

його не була чітко визначеною [74]. У свою чергу Л. Губер указує на те, що, якщо 

абстрагуватися від усякого роду обмежень і розмежувань, які викликає поняття 

«дидактика вищої школи», і розглянути каталог її завдань, складений у період 

становлення дидактики, у цілому, то ДВШ варто розуміти в самому широкому  

сенсі слова як науковий пошук рішення певних практичних проблем, оскільки ці 

проблеми взаємозалежні з діяльністю і функціонуванням університету як 

навчального закладу [53].  

Аналіз праць німецьких теоретиків дидактики (К.Г. Беккера [11], 

Б. Берендта [14], В.-Д. Веблера [92; 93; 94] та ін.) дозволяє стверджувати, що 

предметом вивчення ДВШ були, по-перше, навчальна ситуація в університеті або 

іншому ЗВО, по-друге, навчальне навколишнє середовище студентів у цілому, по-

третє університети та вищі галузеві школи, їхні функції та результати їхньої 
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діяльності («виробництво перевіреного знання», надання населенню послуг 

взагалі і консультативних послуг зокрема).  

За визначенням Л. Губера [53], ДВШ є частиною науки про вищу освіту, але 

не збігається з нею; вона зв'язана з іншими частинами теорії про вищу освіту,  а 

саме: з історією вищої школи, теорією вищої школи, соціологією, економікою і 

плануванням. Університет, за концепцією ДВШ, є не тільки навчальним закладом, 

але також виконує завдання іншого характеру, а тому ДВШ досліджує проблеми і 

методи навчання фахівців у рамках теорії освіти, педагогіки й соціальних наук. На 

думку одного із засновників сучасної дидактики вищої школи Е. Беккера [11, 

с. 18 – 19], розробляючи свою теорію й застосовуючи її на практиці, ДВШ має 

виходити із взаємозв'язку освіти з виробництвом знання як конститутивної 

специфічної ознаки вищої освіти. У цьому сенсі, як уважав Е. Беккер, вона не є 

просто продовженням шкільної педагогіки чи дидактики на наступному рівні 

навчання чи галуззю освіти для дорослих, а є взаємозалежною в значній мірі з 

теорією науки, історією науки й науковою соціологією [там само]. На думку 

науковця, ця дисципліна нерозривно зв'язана з науковим дослідженням і 

науковою дидактикою, але вона не може взяти на себе виконання всіх завдань цих 

галузей [там само]. Л. Губер погоджувався з Е. Беккером і зазначив, що 

розв’язання проблем в освітній галузі припускає не тільки теоретичний аналіз, але 

й проведення практичних проектно-конструкторських робіт для вирішення 

певних освітніх проблем: «дослідження і вплив на процеси навчання і учіння» [54, 

с. 289), «взаємозв'язок досліджень у галузі підготовки фахівців і науково 

обґрунтованої навчальної реформи» [91, с. 2], отже, ДВШ стимулює  проведення 

досліджень й має головним чином практичну спрямованість [54. 305]. 

Л. Губер зазначив, що він розуміє «реформу» як поняття, що  позначає 

структурні зміни у ЗВО і їхній практичній діяльності, тобто зміни мисляться як 

процес, що охоплює в тому числі результати попередніх реформ [54, с. 306]. У 

цьому сенсі ДВШ також завжди взаємозв’язана з політикою в галузі вищої школи, 

а завдяки безперервності (у часі), повноті й систематичності ДВШ принципово 

(але не в реальності) відрізняється від наукових статей і робіт, які відбивають той 
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же самий предмет [54, с. 306]. Ці статті й монографії, на думку Л. Губера, 

створюються у великій кількості ad hос чи точково, є спекулятивними чи 

резонансними за своїм характером, орієнтуються тільки на окремі аспекти чи 

конкретні інтереси окремих груп науковців, на критику, реформаторські 

пропозиції, які надають і здійснюють окремі групи чи корпорації в цій галузі [54, 

с. 307]. Робота в галузі ДВШ, на думку Л. Губера, може бути названа тоді 

систематичною, коли вона охоплює свій предмет, освіту, підготовку фахівців і 

їхню соціалізацію, викладання й учіння, що передбачає висвітлення трьох 

аспектів:  

1) аспект науки, 

2) практики за межами університету і  

3) осіб, які працюють у галузі науки і практики й розвиваються в цих 

галузях.  

Тільки в рамках «поля  напруги», за визначенням Л. Губера, що виникає між 

його складовими (теорією, практикою і людьми) можна проаналізувати 

формалізовані й неформалізовані навчальні ситуації, у які потрапляють студенти 

взагалі, як вони (студенти – С.Ч.) розуміють завдання, цілі, предмети, соціальні 

форми, робочі процеси й робочі методи, учасників цих процесів з їхніми 

компетенціями і відносинами, просторові й часові рамки, у яких відбувається 

навчальний процес, навчальні засоби тощо [54, с. 307]. Л. Губер зазначив, що 

дидактика вищої школи поклала на себе завдання відображення, аналізу і 

здійснення потенційного практичного й теоретичного впливу на науковий і 

освітній процес в університетах, одержала не хаотичний набір завдань, а цілісний 

каталог для їхнього виконання у визначеному діапазоні дій із самого початку 

створення власних закладів і структурних підрозділів [54]. 

За даними проведеного дослідження усталення загального погляду на 

поняття «дидактика вищої школи» відбулося в рамках реформаторських дискусій, 

що проводились  у ФРН впродовж 60-х рр. ХХ ст., і ґрунтувалося на відкидання 

ідеї будь-якого педагогічного впливу університету на студентів за межами 

процесу наукової праці і викладання. На межі 60-х і 70-х рр. ХХ ст. студенти, 
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учасники протестного руху, впливали на реалізацію концепції реформ, яка була 

спрямована на прагматичну модернізацію і сталий розвиток вищої школи, 

втілювала ідею проведення  рішучих змін у галузі вищої і зокрема 

університетської освіти і регламентувала процес навчання фактично як 

професійну підготовку, проте без урахування наукової діяльності. У рамках 

усвідомленого і цілісного відображення   дійсності в навчанні, що припускає 

критичне ставлення як до практики професійного світу, так і до науки, критики з 

числа студентів розглядали освіту через науку й освіту через практику як 

абсолютно сумісні завдання. На думку В. Ніча, студенти не бачили необхідності в 

тому, щоб педагогіка мала пріоритет у процесі проведення досліджень, а також  

необхідності в одночасному супроводі цього процесу методикою і, на думку 

представників студентського руху, найменування «дидактика вищої школи» мало 

виражати цю позицію [71, с. 304].  

На думку одного із засновників Робочої групи дидактики вищої школи (далі 

РГДВШ – С.Ч.) В. Тіме, аналіз дискурсу, присвяченого німецькій дидактиці вищої 

школи, показує, що в ньому (цьому дискурсі – С.Ч.) були певні спільні точки 

дотику з критичною оцінкою актуального стану німецьких університетів, що 

пролунала від представників Спілки німецьких студентів ще напередодні 

розгорнення протестного студентського руху [89]. Така ж критична оцінка стану 

справ у ЗВО міститься в рецензіях Наукової ради (1967) [96], яка прореагувала на 

процес експансії вищої школи і, насамперед, оцінила кількісні параметри 

структурних перетворень і організаційних заходів освітньої реформи на початку і 

в другій половині 1960-х рр.  У цих рецензіях були враховані дидактичні 

проблеми організації викладання, учіння й проведення іспитів і висувалися 

вимоги, які стосувалися використання в процесі викладання досягнень ДВШ. 

Зазначимо, що ці вимоги не мали будь-якого політичного забарвлення і не 

викликали гарячих суперечок. 

Отже, характерною особливістю визначеного етапу стало посилення ролі 

ДВШ у якісній організації навчального процесу. Саме це стало предметом  

дискусій в університетах напередодні студентських протестів і одержало широкий 
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резонанс у середовищі викладачів. Установлено, що організаційні структури 

ДВШ виникли в 1967 р. в ході заснування Німецькою спілкою вищої школи 

РГДВШ під керівництвом В. Тіме [89], тодішнього заступника  голови спілки і 

фахівця з державного права з Гамбурського університету. Й. Вільдт, керівник 

Центру ДВШ Дортмундського технічного університету, підкреслює той факт, що 

ДВШ в ході подальших суспільних політичних дискусій і спорів, які відбулися 

навколо політики в галузі вищої школи, потрапила у вир політизації й ескалації 

конфлікту інтересів. Цей конфлікт виник навколо визначення подальшого курсу 

розвитку вищої школи. Суперечки точилися головним чином навколо цілого ряду 

дидактичних концепцій, розроблених у 60– 80-х рр. ХХ ст., а саме: концепції 

«критичного університету» (див. В. Лайбфрід [67]), концепції «проектного 

навчання» (див. Б. Бєренд, Г.-П. Фосс, Й. Вільд [14]; Г. Гентіх [44]), концепції 

«дослідження дії чи діяльності» (див. Ѓ. Фальтін [26]). На думку Л. Губера, 

концептуальна суть і релевантність сучасної теорії дидактики вищої школи 

нівелює принциповість розбіжностей щодо сприйняття окремими учасниками 

дискусій вагомості перелічених концепцій [56].  

Те саме, на думку науковця, стосується концептуальної суті або 

релевантності підходів у галузі ДВШ, які підлягають упорядкуванню в залежності 

від інтерпретації ДВШ як академічної дисципліни чи галузі науки. Дидактичні 

дослідження, здійснені у 80-х – 90-х рр. ХХ ст., інтерпретують ДВШ як частину 

наукового дослідження (порівн. Р. Кьолер [61]) чи освітнього дослідження 

(порівн. В.-Д. Веблер, Й. Вільд [93]), як частину міжгалузевої соціально-

орієнтованої педагогіки (порівн. Л. Губер [53]; Матеріали засідань сенатської 

комісії з питань дидактики вищої школи 1980 р. [85]) чи як частину 

історіографічного дослідження проблем соціалізації особистості (порівн. 

Ф. Камбартель [57], [85]). Отже, німецька дидактика вищої школи розрізняє шість 

«робочих концепцій» (порівн. Л. Губер [53], Г. Лютер [68], В.-Д. Веблер, Й. Вільд 

[92]) (Детальніше див. Додаток Е).   

Усупереч деяким докорам на адресу дидактики вищої школи, які виникли 

через суперечки на переломному етапі розвитку вищої школи на межі 60-х – 70-х 
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років, тематичний спектр тодішньої дидактики вищої школи сприймається наразі 

як продовження дискусій, які відбувалися тоді і тривають ще сьогодні, про 

масштаби дозволяють судити публікації вище згаданої «Робочої групи з питань 

дидактики вищої школи» і  зокрема Гамбурзького центра дидактики вищої школи, 

заснованого у 1970 р. педагогом Р. Шульмайстером. Тематичний спектр 

діяльності цих організацій охоплював питання щодо організації бригадної роботи, 

дидактику  навчальних заходів, проблемно-орієнтованого й науково-

орієнтованого навчання, яке ґрунтується на розгляді конкретного випадку, та 

проектного навчання. Цей спектр охоплював також:  

1) використання різної інформаційної й комунікаційної техніки візуалізації 

чи форм презентації (наприклад, постери тощо), планових рольових ігор та інших 

методів симуляції, 

 2) розробка різних способів організації дискурсу з використанням сучасних 

прийомів модерації, оптимізації існуючих і розробки перспективних 

альтернативних форм перевірки засвоєного матеріалу;  

3) застосування методу встановлення зворотного зв'язку,  

4) оцінювання роботи викладача або роботи тьюторов на різних етапах 

навчання,  

5) модифікацію існуючих форм проведення досліджень,  

6) використання на початковому етапі навчання студентів в університеті 

різних дидактичних одиниць як орієнтирів в університетському навчальному 

процесі,  

7) поєднання традиційних організаційних форм (лекцій, семінарів, 

практикумів і вправ) у межах модулів, які вільно комбінуються.  

Перелічені вище питання стали предметом психологічних, педагогічних, 

соціологічних досліджень як теоретичного, так і емпіричного характеру і 

проводились Усі ці розробки здійснювалися як  у міжгалузевій перспективі, так і 

в межах окремих спеціальностей, ґрунтувалися на психологічних, педагогічних і 

соціологічних дослідженнях теоретичного чи емпіричного характеру (див. К.-

Г. Флексіх, У. Ріттер [27]; В.-Д. Веблер, Й. Вільдт [92]).  
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Дані проведеного нами дослідження вказують на те, що історія становлення 

і розвитку концепцій німецької дидактики вищої школи на визначеному етапі 

свідчить про намагання науковців дати реальну оцінку стану університетів ФРН, 

усунути встановлені недоліки і обґрунтувати тенденції подальшого розвитку цих 

ЗВО. Як зазначив філософ освіти Г. Ѓізеке в своїй праці «Освітня реформа і 

емансипація» (1973 р.), генезис концепцій західнонімецької дидактики вищої 

школи відповідав історії становлення німецького університету буржуазної епохи 

його існування, яку найбільш влучно характеризують такі поняття, як експансія, 

спеціалізація й абстрактність наукових досліджень [34]. На його думку, галузь 

вищої освіти має виконувати свої функції на тлі різкого збільшення числа 

академічних спеціальностей, зокрема, її завдання полягає в необхідності 

регламентованої, тобто практично професійної шкільної підготовки приблизно 

20% (замість раніше 5%) людей одного року народження, що має враховувати 

зміну соціальних умов і умов формування особистості студентів, відбиває зміни, 

котрі відбулися в дидактиці як наукової дисципліни [там само].   

Л. Губер у своїй праці «Дидактика вищої школи» (1970) [54] погоджується з 

Г. Ѓізеке, і визначає головною рисою даного етапу розвитку німецьких 

університетів утворення масових університетів, які досягли розмірів середніх по 

кількості населення міст. У цих умовах, на думку Л. Губера, відбулося майже 

повне руйнування неформальної наукової комунікації між її учасниками, а наука 

як середовище, у якому відбувається комунікація спільноти викладачів і 

студентів, утратила свою значущість. Проблеми, з якими зіштовхнулися 

університети,  не могли залишатися непоміченими, щоправда, їх не можна було 

вирішити, спираючись на концепцію В. фон Гумбольдта, що зумовило 

впровадження в організацію  процесів викладання й учіння напрацювань в галузі 

дидактики вищої школи.  

Проте, на думку Л. Губера [54], факт насадження шкільних порядків в 

університетах і спеціалізованих ЗВО не може довго залишатися нормою,  а 

оптимальна організація заняття не може залишатися єдиним актуальним 

завданням дидактики вищої школи. Як зазначає науковець, ретроспективний 
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погляд на історію цієї галузі дозволяє зрозуміти, що ДВШ перебуває в «полі 

напруги», у межах якого вона має не тільки брати участь у вирішенні 

університетських проблем (кваліфікація, соціалізація, відбір контингенту), але й у 

виконанні завдань, релевантних для інших сфер суспільної діяльності, 

ураховуючи такі два важливих моменти:   

− університети за німецькою традицією є частиною наукової системи, отже, 

навіть якщо враховувати їх «differentia specifica», вони повинні сприяти 

виробництву перевіреного знання й підготовці підростаючого покоління вчених 

(«зв'язок з наукою»);  

− університети є середовищем життя і праці для всіх його членів, 

насамперед, для студентів, які працюють і перебувають у ньому тимчасово, але в 

рамках найважливішого етапу свого особистісного розвитку ‒ на етапі набуття 

вищої освіти («зв'язок з особистістю»).  

Л. Губер виходить із того, що на цих двох моментах ґрунтується існування 

поля напруги між трьома полюсами (наукою, практикою й особистістю). 

(Детальніше див. Додаток Є).   

У зазначений періоду відбулася інституціоналізація ДВШ, однак, у дуже 

обмеженому обсязі, судячи з числа центрів і постійних співробітників, і лише в 

меншості  університетів. Значна частина коштів була спрямована не на 

заснування інститутів дидактики вищої школи, а на обмежене в часі 

випробування моделей, які були санкціоновані  комісіями федерації й 

федеральних земель, і на дослідницькі проекти різних носіїв і в різних напрямах, 

про що свідчать матеріали сенатської комісії Німецького дослідного товариства 

проблем ДВШ (1980) [36]. Представники ДВШ усе ще займалися рішенням 

проблеми налагодження практичного взаємозв'язку між всіма рівнями діяльності 

й визначенням їхніх компетенцій, проте ця проблема перестала цікавити 

політиків, оскільки її докладна розробка потребувала  організації комісій і 

секретаріатів на федеральному рівні й рівні федеральних земель. Крім того, у 

декількох федеральних землях відбулося заснування інститутів планування і 
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досліджень у галузі вищої школи, тому в такий спосіб сфера діяльності ДВШ була 

фактично обмежена нижніми рівнями діяльності.  

За результатами проведеного дослідження, реагуючи на обмеження своїх 

можливостей практичного здійснення реформ і на інші фактори, ДВШ розділила 

свою сферу діяльності відповідно до актуальних на той час тенденцій у вищій і 

університетській освіті зокрема. З одного боку, існувала сфера практичної 

дидактичної консультативної діяльності, організації процесу підвищення 

кваліфікації, здійснення нагляду й оцінювання на місцях, переважно в рамках 

окремих предметів і навчальних заходів, з іншого боку, ДВШ займалася 

проведенням фундаментальних соціологічних досліджень. У рамках цієї 

діяльності відбувалася професіоналізація ДВШ у галузі проведення досліджень, 

розробки своєї теорії і здійснення організаційних заходів. Отже, підрозділи 

дидактики займалися комплектацією свого контингенту співробітників у своєму 

тісному колі чи серед представників соціологічних дисциплін.  

Діяльність підрозділів ДВШ у 70 – 80-х рр. ХХ ст. відбувалася на основі 

Федерального закону про вищу освіту (1976) і відповідних земельних рамкових 

законів, що  містили інструментарій, який мали використовувати у своїй 

діяльності державні комісії з питань проведення навчальної реформи й 

приписували університетам і спеціалізованим ЗВО приведення навчання й учіння 

у відповідність до вимог, висунутих інститутами ЖВШ щодо залучення центрів 

ДВШ до організації навчального процесу у ЗВО. Регулюючі положення містили 

також закони, що регламентували  заснування спеціалізованих ЗВО (1971 р.) і 

загальноосвітніх (1973 р.) і були ухвалені у федеральній землі Північний Рейн-

Вестфалія [32]. Однак завдання розробки навчальних планів і програм вийшли з 

компетенції університетів і центрів ДВШ і стали об'єктом державного 

регулювання в рамках освітньої реформи.  

Наслідки цієї зміни курсу були цілком прогнозовані для ДВШ. Незважаючи 

на те, що центри ДВШ, що досягли помітних результатів у своїй роботі, 

продовжили свою діяльність, у тому числі видавничу в рамках Робочої групи з 

питань ДВШ, про що свідчить випуск журналу й окремих книг за цією 
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тематикою. Однак наукові публікації вже свідчили про зниження активності в 

галузі розробки навчальних планів і програм і помітну безсистемність  публікацій. 

У противагу широко задуманій концепції, яка включала дидактичне й критичне 

осмислення й організацію навчального процесу, а також критичний аналіз 

дидактичної теорії, основний акцент роботи в галузі ДВШ, як зазначив 

В. Ціфройнд у своїй праці «Тренування навчальної поведінки і аналіз взаємодії» 

(1976) змістився в багатьох випадках у бік методичних аспектів чи процесів 

поведінкової модифікації, а  перепідготовка і консультування  викладачів вищої 

школи набули більшого значення [209]. У межах структур ДВШ, як зазначив 

Л. Губер у своїй монографії «Підвищення дидактичної компетенції викладачів 

вищої школи» (1980), виникла диференціація між проведенням досліджень і 

здійсненням розробок, з одного боку, а також наданням послуг, з іншого боку 

[100]). На думку Л. Губера, ще протягом певного часу наукові заклади ДВШ мали 

фінансові можливості для утримання достатнього штату співробітників і мали 

достатню матеріальну базу, однак у другій половині 1970 рр. деякі установи, 

зокрема в мм. Аахені й Аугсбурзі, а також центри в інститутах бундесверу 

(збройних сил ФРН) різко і навіть критично відкинули інклюзивні концепції ДВШ 

й зайнялися наданням різного роду послуг. За даними науковця, нові центри ДВШ 

(у мм. Дармштадті і Бохумі) обмежилися наданням послуг із самого початку 

цього періоду стагнації ДВШ.  

Зрештою, як зазначив Й. Вільд, у середовищі дидактиків виникли 

нездоланні розбіжності щодо розуміння суті концепції ДВШ, що 

супроводжувалося поступовим відтоком професіоналів в інші галузі [194; 195]. 

Багато найбільш популярних представників цього руху, котрі заснували 

Міжгалузевий центр із питань дидактики вищої школи (МЦДВШ) в 

Гамбурзькому університеті (1970), здебільшого повернулися у свої колишні сфери 

діяльності й зробили успішну політичну чи адміністративну кар'єру. Зрозуміло, 

що не всі з них утратили інтерес до розробки теорії ДВШ, але вони зорієнтували 

свою діяльність у більш перспективних на той момент напрямах діяльності в 

галузі дидактики вищої школи.  



313 
 

За даними проведеного дослідження зміна поля діяльності стосувалася не 

тільки окремих науковців, а й цілих її інститутів. Деякі центри ДВШ, що мали 

тісні зв’язки зі студентським рухом, здійснювали дослідження соціальних рухів, 

наприклад, феміністського (м. Дортмунд), екологічного (м. Франкфурт) чи 

профспілкового (м. Білефельд). Акцент діяльності центрів ДВШ перемістився 

убік перспективної соціально-і культурно-релевантної тематики, тобто відбувся 

відхід від суті освітньої практики і розроблених дидактичних концепцій, які не 

знайшли розуміння в науковому істеблішменті й у колах консервативно 

налаштованих викладачів. Тим не менш ДВШ як академічна дисципліна не зникла 

в тих університетах і спеціалізованих ЗВО, які ставали об’єктами глибинних 

структурних змін і вирішували проблеми організації й підвищення рівня наукових 

досліджень, однак, як зазначив Й. Вільд у своїй праці «Розвиток спеціальностей і 

моделі спеціальностей» (1983) [194], питання навчання й учіння перестали бути 

пріоритетними.  

На думку науковця, із перспективи сьогоднішнього дня досить складно 

підбити збалансований підсумок розвитку ДВШ у період «післяреформеного 

перемир’я», однак певне позитивне враження від її розвитку справляє підведення 

підсумків діяльності, розпочате представниками самої німецької ДВШ в другій 

половині 1980 рр., які вбачають значний внесок у розробку теорії ДВШ в межах 

розробки «Енциклопедії педагогіки (том 10)», присвяченої питанням «освіти і 

соціалізації у ЗВО» і виданої під керівництвом Л. Губера (1983 р.) [102], котрий 

очолював «комітет з питань ДВШ федеральної конференції асистентів» і був 

багаторічним  керівником Гамбурзького інформаційного центру ДВШ і головою 

робочої групи з питань ДВШ, спадкоємцем В. Тіме [182].  

Як констатує Й. Вільд, підводячи підсумки діяльності ДВШ, робота 

фахівців-дидактиків і освітні реформи в 1960/1970 рр. виявилися 

безперспективними, оскільки наприкінці 1980-х  рр. освітня реформа повністю 

зупинилася як на локальному, так і на федеральному рівні, на що не могли 

вплинути навіть ті авторитетні професіонали, які привертали увагу громадськості 

до виникнення в недалекій перспективі істотних дидактичних проблем у галузі 
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університетської освіти [194]. Зокрема йдеться про діяльність Німецької 

організації студентської взаємодопомоги, яка шляхом регулярного анкетування 

студентів постійно виявляла дидактичні недоліки і вказувала на них, проте в 

політичних і академічних колах уже ніхто не надавав цим даним будь-якого 

значення.  

Виходячи із стану справ в німецьких університетах у період 1970 − 1980-х 

рр., можна лише гіпотетично розраховувати на усунення недоліків викладання в 

університетах шляхом широкого застосування наробок у галузі ДВШ, яка як 

теоретичне підґрунтя організації навчального процесу в університетах і 

обґрунтування напрямів їх реформування розвивалася наприкінці 1970-х рр. 

досить інерційно із використанням потенціалу, який вона сформувала впродовж 

інтенсивного періоду реформування університетської освіти ФРН 1960-х − 1970-х 

роках. Їі теоретичні робочі концепції розрізнялися галуззю застосування, 

учасниками діяльності й характером стратегій, а також політичною 

самоідентифікацією науковців, яка, як зазначив Й. Вільд у своїй праці «Небезпека 

редукціонізму дидактики вищої школи через педагогіку вищої школи» (1981) 

[194], охоплювала широкий діапазон політичних переконань, зокрема:  

1) технократичних (технічна ефективність, функціональна модернізація, 

планово-адміністративне керування і контроль, «лівацькі» переконання з 

марксистським відтінком);  

2) емансипаційних (комунікативна освіта, критичне ставлення до практики, 

саморегулювання учасників чи взаємодія всіх рівнів, а також консервативне 

ставлення до нововведень).  

У межах цих різних концепцій продовжили з'являтися нові підходи, які 

призвели до  принципово нового обґрунтування суті і функцій ДВШ й відбилися в 

принциповому виборі методології дослідження проблем дидактики.  

Емпірично-аналітичний підхід полягав у сприйнятті учнів і викладачів як 

об'єктів процесу, носіїв певної ознаки, котрі перевіряли висунуту ними гіпотезу, 

суб’єктів у проведенні системних досліджень чи дослідження дій. В останньому 

випадку учні й викладачі розглядались як партнери, котрі установлювали між 
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собою комунікативний і акціональний зворотний зв'язок. У межах цієї концепції 

німецька ДВШ мала, з одного боку, вирішити дилему між власною легітимізацією 

по відношенню до позитивістських наук і технологічного інтересу, з іншого боку, 

мала визначити можливості і плани власного реформування з відома й за участі 

зацікавлених осіб, оскільки, за цією концепцією, політичні й науково-

методологічні позиції визначають інноваційну стратегію ДВШ щодо вибору 

принципових підходів, «союзників» (студента, викладача вищої школи, 

адміністрації чи профспілки), визначення темпу впровадження інновацій.  

Інноваційна стратегія (Organizational Development) була також предметом 

ДВШ, була не тільки практичною й теоретичною проблемою, але й виконувала 

завдання саморефлексії дидактики. Така саморефлексія передбачає дослідження 

властивої їй мови, визначення власної суті, тобто того, чи є вона сама по собі 

продуктом планового, інтервенційного, заснованого на доцільності втручання в 

діяльність ЗВО, про що саме йдеться у працях Г. Ѓізеке «Наука навчати» (1973) 

[70] і К. Горна «Критика дидактики» (1978) [92]). Саморефлексія дидактики має 

тривати так довго, поки ДВШ досліджує власні функції, недоліки, співвідношення 

цілей, засобів реформування і самих реформ. У центрі уваги концепції 

інноваційної стратегії дидактики стояло співвідношення між удосконаленням 

навчального асортименту університетів й удосконаленням академічної здатності, 

розвитку академічної здібності й навчальної стратегії студентів, визначення 

шляхів і засобів проведення реформ навчального процесу 

У той же час у Східній Німеччині відбувалися зміни в економічній політиці 

країни, ухвалені на VI з’їзді СЄПН (1963)  [24]. Так, було ухвалено програму 

планового розвитку соціалізму, що стало основою економічної політики НДР. У 

плані було також представлено концепцію «науково-технічної революції», що 

визначала місце науки як продуктивної сили суспільства НДР. Нові орієнтири 

розвитку НДР потребували відповідних змін у галузі вищої й зокрема 

університетської освіти. НА VI з'їзді СЄПН було проголошено основні стандарти 

подальшого реформування вищої освіти НДР й визначено основний напрям її 

подальшого розвитку, який передбачав впровадження більш вузької спеціалізації 
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університетської освіти НДР та нового визначення її змісту. Зазначимо, що 

процес обговорення реформ у вищій освіті завершився розробкою і 

впровадженням ухваленого у 1965 р. Народною палатою (парламентом) НДР 

«Закону про освіту» [24], з моменту ухвалення якого розпочався новий етап 

розвитку університетської освіти НДР. У новелах нового Закону було чітко 

визначено мету: перебудову освітнього ландшафту НДР шляхом створення єдиної 

системи соціалістичної освіти. Досягненню цієї мети мала сприяти ІІІ реформа 

вищої освіти НДР. Цей закон визначив низку радикальних, всебічних та 

послідовних заходів, спрямованих на зміну в усіх сферах народної освіти, що 

мала відповідати потребам економіки, зокрема йшлося про 3 суттєві складові 

нової реформи вищої освіти: 1) фахову професійну підготовку студентів і 2) 

набуття ними чітких ідеологічних орієнтирів в межах виконання університетами 

навчальної, дослідної й виховної функції у їхній триєдності, а також 3) 

зосередженість на професійній підготовці з певного переліку пріоритетних 

спеціальностей (автоматизація виробництва, приладобудування та електронна 

обробка даних) [24]. Розвиток вищої й зокрема університетської освіти  мав 

визначатися й контролюватися як політичною системою суспільства (державою, 

так і партією), так і соціально-економічною (економікою). 

З часу прийняття цього Закону в НДР розпочалася нова хвиля реформ, що 

тривала з 1965 до 1971 р. Основні засади нової реформи були викладені в таких 

офіційних документах:  

– у шостій частині Закону про освіту (1965),  

– у § 52 (1) цього Закону, де було зазначено, що університети та моногалузеві 

(спеціалізовані) ЗВО мали займатися професійною підготовкою фахівців з 

високим рівнем наукової кваліфікації та вихованням особистостей із 

соціалістичними переконаннями; 

– у § 52 (2) вищезгаданого Закону, який визначав необхідність узгодження 

змісту вищої освіти й зокрема університетської освіти з вимогами науки, 

економіки та суспільства і вказував на необхідність послідовного закладення 
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підґрунтя вищої й  університетської освіти на рівні розширеної середньої школи 

(§ 52 (2)).  

– у §53, де були визначені навчальні завдання вищої й університетської освіти 

НДР: формування здатності самостійного наукового мислення; високого рівня 

етики праці та навчання; уміння організувати співпрацю в соціалістичному 

колективі; формування соціалістичної державної свідомості; 

– у відповідних статтях Конституції НДР, у т.ч. розділі 4, що торкався 

реорганізації університетів [20]. 

Зміст закону НДР «Про освіту» (1965) було конкретизовано у «Принципах 

подальшого розвитку викладання та наукових досліджень у вищій школі НДР», 

що були розроблені Державним секретаріатом з питань вищої освіти (1966). 

Положення новоприйнятого документу ґрунтувалися на досвіді впровадження 

«Закону про освіту», який було узагальнено під час громадських дискусій, а також 

під час засідань учасників IV конференції з проблем вищої школи в лютому 

1967 р. [175]. У документі було визначені такі чотири сфери діяльності вищої 

школи НДР:  

1) навчання та виховання студентів;  

2) наукові дослідження; 3 

) профілізація ЗВО;  

4) управління академічною роботою у вищій школі, проблеми кожної із 

яких було викладено у 4 розділах.  

Так розділ 1 «Навчання і виховання студентів» визначав ті самі принципи, 

які було сформульовано в «Законі про освіту» (1965): єдність навчання та 

виховання, єдність теорії та практики та єдність викладання та дослідження. 

Чотирьох- або п’ятирічний курс навчання у вищій школі передбачав чотири рівні 

підготовки: базовий, спеціалізований, спеціальний та дослідницький (див. 

«Принципи подальшого розвитку викладання та наукових досліджень у вищій 

школі НДР», (1966) [73]. У розділі 2 «Наукові дослідження» акцентувалася увага 

на мали здійснюватися на основі перспективних планів наукових, технічних, 

сільськогосподарських, медичних та суспільствознавчих досліджень відповідно 
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до завдань і цілей освіти та навчання. Розділ 3 «Профілізація ЗВО» було 

присвячено профілізації, яка, за задумом авторів, уважалася результатом зміни 

курсу навчання, розвитку науки та процесу концентрації зусиль та співпраці в цій 

галузі. Основні напрями профілізації галузі вищої й університетської освіти та 

науки мали бути розроблені до 1980 року [там само]. Розділ 4 «Управління 

академічною роботою у вищій школі»  стосувався запланованої перебудови 

управління та організації університетів, їхнього поділу на секції та формулювання 

їхніх завдань. 

За даними проведеного дослідження, реорганізація вищої й університетської 

освіти НДР, що відбувалася в межах Третьої реформи вищої освіти, мала на меті 

забезпечити «органічний зв’язок» між масштабним соціалістичним 

виробництвом, науковими дослідженнями та освітою [31]. У переліку 

поставлених завдань називалися:  

1) посилення політичного впливу на університети та централізації їхнього 

управління;  

2) укладання прямих угод між профільними міністерствами НДР, 

міністерством вищої й середньої технічної освіти та університетами щодо 

підготовки певної кількості фахівців з певним рівнем знань і набором умінь та 

навичок;  

3) лібералізації політики прийому до університетів;  

4) посилення профілювання університетів;  

5) перебудови структури навчання шляхом згрупування факультетів та 

інститутів в секції з різних дисциплін.  

Урядовцями було також ухвалено упровадження трьохетапної структури 

навчання: 1-й етап − базове навчання (підготовче з поглибленим вивченням основ 

марксизму-ленінізму); 2-й етап − фахове навчання, що завершувалося складанням 

попереднього екзамену; 3-й етап − спеціалізоване або науково-дослідне навчання, 

що завершувалося державним іспитом і врученням диплома фахівця з певної 

спеціальності або захистом докторської дисертації; 
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 6) упровадження державного розподілу випускників згідно з директивою 

уряду НДР «Про новий порядок державного розподілу випускників ЗВО» (1971).  

Як зазначив сучасний німецький історик освіти Г. Лайтко у своїй праці 

«Науково-технічна революція: акценти концепції науки та ідеології НДР» (1996) 

[121], з одного боку, головною метою Третьої університетської реформи було 

посилення політичної роботи в лавах студентства й серед професорсько-

викладацького складу та посилення централізації управління університетами, з 

іншого боку, надання університетам більшої ваги в економічному розвитку НДР 

[121]. Секретар з економічних питань ЦК СЄПН Г. Міттаґ вимагав від 

університетів та промисловості детального обговорення питань спільного 

використання обладнання та приладів, налагодження тимчасового відрядження 

університетських учених на підприємства та досвідчених працівників 

інноваційних підприємств в університети (див. «Доповідь секретаря з 

економічних питань ЦК СЄПН Ѓ. Міттаґа на VІІ з’їзді СЄПН» Матеріали VІІ 

з’їзду СЄПН(1967) [29]. У реальності, за даними сучасних німецьких дослідників 

У. Фраунгольца і М. Шрамма, викладених у їхній спільній праці «Інновація 

шляхом концентрації?» (2005) [60], Політбюро ЦК СЄПН створило для громадян 

НДР лише ілюзію інтенсифікації зв'язків між промисловістю, дослідженнями та 

викладанням, відбитих у наукових асоціаціях та прямих угодах між 

міністерствами промисловості та університетами, оскільки не вистачало 

професіоналів для реалізації цих амбітних завдань. Так, напередодні VІІ з’їзду 

СЄПН, що пройшов у 1967 р., було проведено соціологічне дослідження, яке 

виявило суттєве відставання східнонімецької освіти в міжнародному порівнянні й 

непопулярність німецьких ЗВО серед іноземних студентів у 1960-х рр. [28], що 

змусило Політбюро ЦК СЄПН ініціювати в 1968 р. новий «освітній наступ» (див. 

доповідь І секретаря СЄПН В. Ульбріха [24]. Метою цього наступу стало 

досягнення НДР найвищого в світі рівня освіченості працівників шляхом 

збільшення до 1980 р. в 3,5 рази кількості науковців і фахівців з 

університетськими дипломами в галузі природознавства та управління 

економікою. Для досягнення поставленої мети передбачалася розбудова 
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інженерних ЗВО, реорганізація дистанційного навчання, скорочення строку 

навчання в галузі природничих та технічних наук до 4 років, масове розширення 

навчальних місць на кафедрах математики в природничих і технічних науках [28]. 

Зазначимо, що протягом 1967 − 1970 рр. кількість випускників в галузі технічних 

і природничих наук зросла від 1850 до приблизно 4000 в машинобудуванні, від 

830 до 3720 − в електротехніці, від 580 до 1200 − в хімії і від 427 до 820 − у фізиці 

(див. У. Фраунгольц, М. Шрамм [60, с. 74]). 

Варто відзначити, що під час III реформи вищої освіти НДР керівництво 

вимагало від університетів та інших ЗВО посилення їхньої профілізації, яка 

вдалася лише в декількох університетах. З даними західнонімецького дослідника 

Ѓ. Бруннера, що викладені в його праці «ВНЗ у НДР» (1973), центральним 

закладом у галузі наукового приладобудування і скляної промисловості став 

Йенський університет; в електроніці – Дрезденський технічний університет; у 

важкому машинобудуванні – Магдебурзький технічний університет, у 

машинобудуванні та хімічній промисловості – вища технічна школа м. Лойна-

Мерзебург (Бруннер [33]).  

Установлено, що III університетська реформа призвела також до перебудови 

структури навчання в межах трьох зазначених вище етапів; передбачала  

обов’язкове складання семестрових іспитів, завершення базового курсу навчання 

проміжним іспитом, що був необхідною умовою для переходу до фахового 

навчання [33]. Так, етап фахового навчання став етапом, на якому студенти 

набували фактичних знань у певній галузі, і закінчувався головним іспитом, 

необхідним для заняття певної посади в галузі виробництва або інших сферах 

діяльності.  

Учене звання випускник міг отримати на третьому етапі, яким був або 

спеціалізований курс, або науково-дослідний етап навчання. Зауважимо, що 

більшість студентів обирала спеціалізований етап, на якому вони виконували 

дипломний проект і мали певну свободу в оформленні своїх досліджень. Успішне 

закінчення спеціалізованого етапу навчання завершувалося присвоєнням студенту 

диплома та звання (наприклад, дипломований юрист). Науково-дослідний етап 



321 
 

навчання призначався для особливо обдарованих студентів і завершувався 

аспірантурою, яка дозволяла аспірантові захистити науковий проект і отримати 

звання доктора певної галузі науки, який слід відрізняти від вищого рангу доктора 

наук.  

Щодо змісту навчання, то за даними Ѓ. Бруннера, професора політології 

Вюрцбурґського університету [33], у цій сфері між собою конкурували два типи 

змісту: передача спеціальних знань та передача ідеологічних переконань. Як 

зазначив науковець, засвоєння цих двох типів знань не давало випускникам 

університетів НДР повної гарантії працевлаштування за обраною професією. 1-й 

проректор Дрезденського технічного університету привернув увагу Міністерства 

народної освіти до цієї проблеми й указав на нові проблеми працевлаштування 

випускників [33, с. 564 – 565]. На його погляд, ці труднощі студенти мали й могли 

долати самостійно у випадку володіння ними необхідними для цього знаннями, 

навичками й уміннями, які дозволятимуть їм справлятися зі структурними 

змінами, постійно засвоювати нові знання, обробляти їх та творчо 

використовувати. Зазначимо, що викладені думки науковця привернули увагу 

освітніх політиків і зумовили розуміння  необхідності подальшої трансформації в 

змісті університетської освіти, відходу від тісного зв’язку між напрямом навчання 

та професією, традиційного для Німеччини. Як зазначив Ѓ. Бруннер, якщо 

технікуми НДР визначали структуру навчання відповідно до галузей 

промисловості та орієнтувалися на вимоги підприємств, то курс професійної 

підготовки фахівця у вищій школі мав забезпечити не тільки врахування вимог 

суспільства до кваліфікації працівника, але й певну академічну свободу студентів, 

урахування їхніх індивідуальних здібностей, нахилів та інтересів [33]. Прийнятий 

у 1969 р. Указ Державної ради НДР «Про продовження ІІІ реформи вищої школи 

НДР» вже містив роз’яснення щодо поєднання цих двох факторів, яке повністю 

збігалося з радянською доктриною, яка визначала зміст і цілі вищої освіти [31].  

На нашу думку, у контексті повного підпорядкування галузі вищої освіти 

НДР соціалістичній державі, що стало особливістю визначеного нами 2-го етапу в 

розвитку університетської освіти в НДР, цілковито  логічним видається «Наказ 



322 
 

Державної ради НДР про працевлаштування випускників ЗВО» (1971), шо 

визначив процедуру отримання ними першого місця роботи за фахом. Одразу 

після зарахування до ЗВО студенти-початківці брали на себе письмове 

зобов’язання відпрацювати протягом 3 років після отримання ними диплома про 

вищу освіту на місці, яке їм надавала держава відповідно до державного 

замовлення і державного галузевого плану.   

Проведене дослідження свідчить, що зміна курсу та соціально-економічної 

політики СЄПН відбулася на VIII з’їзді СЄПН (1971), яку очолив Е. Гоннекер 

(див. «Про зміну політичного й соціально-економічного курсу СЄПН» (Матеріали 

VIII з’їзду СЄПН (1971)) ([39]). Розвиток галузей, які були раніше визначені як 

прогресивні, було призупинено, інвестиції були спрямовані в галузь виробництва 

споживчих товарів при збереженні пріоритету виготовлення засобів виробництва, 

а основою «соціалістичного споживання» були визнані цінності індустріальної 

праці [29]. Як зазначив А. Шерцінґер у своїй праці «Завдання вищої школи й 

Академії наук у процесі трансферу знань і технологій у НДР» (1990), 

інтенсифікація виробництва шляхом його часткової механізації та автоматизації 

мала забезпечити економічне зростання НДР під гаслом «соціалістичної 

раціоналізації», а житлове будівництво, електротехніка, технологія процесів, 

технологія обробки матеріалів та обробка інформації набули найбільшої ваги в 

економічному розвитку НДР, а зміни економічної політики СЄПН, ухвалені на 

VIII з'їзді, практично зупинили екстенсивний розвиток університетської освіти 

[161, с. 337]. 

Через відхід СЄПН, яку очолював  новообраний генеральний секретар 

Е. Гоннекер, від попередньої науково-дослідної політики, орієнтованої на 

впровадження міжгалузевих зв’язків, а також зв’язків між наукою та 

виробництвом у наукоємних галузях, договірних стосунків між ЗВО і галузями 

виробництва, з 1972 р. фундаментальні дослідження в університетах набули 

більшої значущості в порівнянні з контрактними дослідженнями. Так  лише 50% 

досліджень мали фінансуватися контрактами [161, с. 339]. За даними 

східнонімецького дослідника історії розвитку вищої освіти НДР Р. Кьолера, у 
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1974 р. Політбюро ЦК СЄПН та Рада міністрів НДР прийняли рішення про 

«довгостроковий розвиток фундаментальних науково-математичних досліджень, 

а також базових досліджень окремих технічних напрямів», а вісім наукових 

програм зосередили зусилля науки на конкретних суспільних потребах, 

визначених політичним керівництвом, а саме: забезпечення енергопостачання, 

виробництво продуктів харчування, одягу, охорона здоров'я, забезпечення 

населення житлом, а також захист навколишнього середовища Кьолер [115, с. 

142].  

Таким чином, за даними проведеного дослідження, на даному етапі 

розвитку університетської освіти НДР, пряме державне фінансування та 

планування набуло значної ваги для університетів, фундаментальні дослідження 

фінансувалися з державного бюджету з метою забезпечення тісної прив’язки 

університетів до підприємств. Учені ради, до складу яких входили представники 

міністерств, академій, ЗВО, підприємств і промислових науково-дослідних 

центрів, розробляли дослідницькі програми та підпорядковані їм основні напрями 

досліджень. Дані, наведені в праці сучасних німецьких дослідників 

У. Фраунгольца і М. Шрамма «Інновації через концентрацію» (2005) [60], 

свідчать про те, що в середині 1970-х рр. керівництво НДР прийшло до висновку 

про те, що, незважаючи на очікування, прямі зв’язки між викладанням, науковими 

дослідженнями та виробництвом не можна визначити планом. У доповіді 

Академії наук НДР у 1974 р. було зазначено, що продуктивне використання 

результатів досліджень не було успішним, а труднощі з передачею результатів 

досліджень промисловості можна було подолати лише за допомогою втручання 

партійних чи державних органів (див. працю У. Фраунгольца і М. Шрамма 

«Інновація через концентрацію?» (2005) [60, с. 10 – 12]). Однією з причин цього 

було переобтяження виробничих науково-дослідних підрозділів, які займалися 

технологічною підтримкою поточного виробництва, не завжди зацікавленого у 

впровадженні інновацій і не завжди гнучкого для швидкої переорієнтації в умовах 

масового виробництва продукції на комбінатах. З іншого боку, університети та 

науково-дослідні інститути не змогли передавати підприємствам повністю готові 
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розробки, так що виник інноваційний розрив, що спричинило появу 

інституційних інновацій у вищій освіті.  

За даними проведеного дослідження, з метою подолання проблем 

інноваційного розвитку виробництва НДР, на базі університетів і спеціалізованих 

ЗВО були створені так звані «технікуми» (технічні центри), що були поєднанням 

дослідницької лабораторії, наукової майстерні та вимірювально-випробувального 

центру, діяльність яких була  спрямована на розробку прототипів або малих серій 

виробів для підприємств. ЗВО та академічні інститути надали в розпорядження 

«технікумів» постійних працівників та приміщення, а підприємства делегували до 

цих закладів своїх винахідників іздійснювали інвестиції. За даними 

У. Фраунгольца і М. Шрамма, у 12 університетах та спеціалізованих ЗВО, зокрема 

в Технічному університеті м. Карл-Маркс-Штадта − технічний центр  

мікроелектроніки, в університеті м. Галле − біотехнології, в Берлінському 

Університеті ім. Гумбольдта − оптоелектроніки, в Дрезденському ТУ − 

біомедичного обладнання тощо. У 1989 р. в університетах і ЗВО НДР працювало 

16 технікумів, загальний штат яких нараховував 700 штатних співробітників 

університетів та 100 осіб, делегованих від промислових комбінатів [60, с.76]. 

На визначеному нами етапі розвитку університетської освіти НДР, 

політичне керівництво НДР стикнулося в середині 1970 рр. з проблемою 

надлишкової кількості осіб з вищою освітою, яка виникла через неможливість 

їхнього працевлаштування відповідно до отриманої кваліфікації. У. Фраунгольц і 

М. Шрамм стверджують, що причиною такого стану справ був «освітній наступ», 

здійснений СЄПН під керівництвом В. Ульбріхта, а труднощі працевлаштування 

осіб з вищою освітою були спричинені дуже повільною адаптацією системи вищої 

освіти до новостворених економічних структур. Варто зазначити, що ця 

надлишкова кількість фахівців із вищою і зокрема університетською освітою 

перевантажувала апарат державного планування й працевлаштування роботою. За 

даними дослідження, лише 24 % випускників університетів працювало за 

спеціальністю, а решта із них знаходилася в пошуку роботи за фахом, оскільки не 

знаходили сферу свого використання відповідно до кваліфікації [60, с. 80]. 
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Зауважимо, що підприємства наймали молодих фахівців, виходячи з регіональних 

потреб, а не з технічних або технологічних, обходили відповідні урядові плани, 

наприклад, заповнюючи робочі місця фізиків інженерами-електриками. Цю 

ситуацію не вдалося виправити, оскільки на цьому етапі розвитку за своїм змістом 

університетська освіта НДР характеризувалася досить вузькою галузевою 

спеціалізацією [там само].   

Вищезазначені проблеми працевлаштування випускників керівництво 

СЄПН і уряд НДР намагалися вирішити шляхом зменшення технічної 

спеціалізації вищої школи, чого саме вимагало керівництво Дрезденського 

технічного університету ще в 1968 р. [16; 61]. А відтак керівництво держави мало 

реформувати зміст навчання і тим самим створити більш гнучкі можливості 

працевлаштування. Навчання знову стало більш диференційованим  порівняно з 

попередньою структурою навчання за спеціальністю, так званий курс 

спеціалізації був вилучений із планів навчання, а термін «науково-продуктивне» 

навчання було замінено на «науково-творче» [10, с. 211; 162, с. 116 − 117]. У 1980 

р. Академія соціальних наук у своєму дослідженні ринку праці дійшло висновку, 

що лише 24% випускників університету працюють за їхніми кваліфікаціями, у той 

же час 26% академічних посад займали малокваліфіковані працівники (див. 

західнонімецької дослідниці Д. Корнельзен «Економіка НДР в еру Е. Гоннекера» 

(1988) [39] та працю східнонімецького соціолога М. Льоча «Інженери в НДР» 

(1988) [134]). Усе це суперечило заявам центрального апарату планування НДР 

щодо системної та ефективної витрати коштів у системі вищої освіти. Академія 

вбачала велику небезпеку того, що освітня система та галузеві кваліфікаційні 

вимоги все більше розходяться, і висловилася за реформування інженерної освіти 

[22; 62]. 

У листопаді 1979 р. міністр із питань вищої та технічної освіти Г.-Й. Бьоме 

опублікував широкий каталог проблемних напрямів у секторі вищої освіти й 

визначив головними проблемами університетської освіти недостатню 

самостійність, низьку особисту відповідальність і творчість суб’єктів навчального 
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процесу, наполягав  на відході від жорсткого зовнішнього планування курсу 

професійної підготовки фахівців в університетах НДР. 

Наприкінці 1979 р. Секретаріат Центрального комітету СЕПН та Президія 

Міністерства освіти НДР скликали нову, V конференцію вищої школи. Ця 

конференція відбулася восени 1980 р. в час посилення економічних проблем в 

НДР (див. К. Кракат [116]; Й. Рашка [151]; М. Райхерт [152]). Рішення, прийняті 

на конференції, ініціювали нові реформи в університетських дослідженнях, метою 

яких було подолання проблеми відсутності інновацій в економіці НДР як однієї з 

причин економічної кризи.  

Зміна кваліфікаційних вимог, що відбувалася в різних галузях економіки 

НДР, надавала університетам зростаючої економічної ваги, оскільки потребувала 

висококваліфікованих працівників. У період часу між 1971 і 1980 рр. частка 

некваліфікованих або низько кваліфікованих працівників скоротилася від 34% до 

26%. Академія соціальних наук прогнозувала збільшення кількості зайнятих осіб 

із середньою технічною або університетською освітою на 17% (1979) та її 

подальше зростання на 25-30% у 2000 р. [116].  

За даними М. Льоча, напередодні X з’їзду СЄПН у квітні 1981 р. Академія 

соціальних наук проаналізувала інноваційну діяльність економіки й дійшла 

висновку про те, що наповненість виробничих потужностей комбінатів 

обумовлює відсутність у підприємств будь-яких стимулів для інноваційного 

розвитку, що виходить за межі традиційного та популярного асортименту 

виробництва (див. М. Льоч «Інженери в НДР» (1988) [134]).  

Комбінати НДР демонстрували свої можливості в кращому випадку в галузі 

покрокових інновацій, тобто подальшого розвитку та вдосконалення вже 

сконструйованих продуктів і сталих процесів виробництва, отже, Академія 

соціальних наук виявила структурну слабкість економіки в галузі радикальних 

нововведень, що вимагали різкого розриву з традиційними процедурами та 

традиційними знаннями й зробила висновок про неминучість науково-технічного 

відставання економіки НДР (див. «Доповідь Академії соціальних наук для ЦК 

СЄПН» (квітень 1981 р.) [28]; «Доповідь Вищої школи економіки НДР «Про 
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розвиток мікроелектроніки й робототехніки у НДР (Г.-Г. Кінце, Д. Іванов)» 

(Матеріали ХІ з’їзду СЄПН» (1985) [112]; Д. Корнельзен «Економіка НДР в еру 

Е. Гоннекера» (1988) [39]).  

Установлено, що інноваційна слабкість економіки НДР посилила тиск на 

реформи університетів і технічних ЗВО. Невідповідність між безперечно високим 

рівнем освіти інженерів і великою кількістю висококваліфікованих співробітників 

підприємств, з одного боку, та низькою інноваційною спроможністю тих самих 

підприємств НДР, з іншого боку, було безперечним недоліком економіки країни в 

1980-х рр., усвідомлення якого викликало в керівництві НДР  міркування щодо 

покращення використання інноваційного потенціалу випускників університетів, 

починаючи з більш інтенсивного розмежування виробництва та досліджень на 

підприємствах і закінчуючи покращенням фінансування наукових досліджень та 

використання кваліфікаційного потенціалу жінок [62, с. 92-123]. 

Як свідчать дані проведеного дослідження, незважаючи на обмежені 

економічні можливості для науково-дослідної та освітньої політики в 1970-х та 

1980-х рр., у суспільстві не було нестачі нових ідей щодо подальшого технічного 

розвитку економіки НДР. Як зазначив Г. Лайтко у своїй праці «Науково-технічна 

революція: акценти концепції в науці та ідеології НДР» (2002) [121], Політбюро 

ЦК СЄПН сформулювало свої ідеї під час реформи інженерних досліджень, яка 

була розпочата в 1983 р. й мала на меті поєднання «досягнень науково-технічної 

революції з перевагами соціалізму». Згідно з новою економічною доктриною ЦК 

СЄПН комбінати мали стати основними підрозділами управління та планування 

виробництва товарної продукції світового рівня якості, а промислове виробництво 

мало базуватися на прогресивних технологіях, які мали впроваджуватися шляхом 

інтенсивного застосування фундаментальних досліджень у галузі математики, 

природничих наук, соціальних наук та техніки, а умови праці та побуту трудящих 

мали постійно покращуватися. Завдання галузі мікроелектроніки полягало в 

налагодженні масового використання промислових роботів і утворення нової 

матеріально-технічної бази для економіки. Технології з низьким рівнем відходів, 

закриті виробничі цикли та розвиток біотехнологій мали набути більшої ваги, а 
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структура національної економіки мала визначатися зміною структури джерел 

енергії, масштабним освоєнням та використанням вітчизняних типів сировини, 

переробкою відходів та вторинної сировини [121]. Г. Лайтко наголошував, що 

риторика керівництва НДР у 1980-х рр. зводилася до використання закликів до 

постійного «підвищення ефективності економіки», «подальшого поступового 

підвищення рівня життя людей», «радикального прискорення науково-технічного 

прогресу» [121]; [122], [123]. 

Ці амбітні цілі дослідницької політики керівництва висували нові 

кваліфікаційні вимоги до інженерної освіти, що мала реформуватися шляхом  

поглиблення математично-наукової та технічної базової підготовки, а також 

шляхом набуття фахівцями здатності до творчої міждисциплінарної роботи, 

підвищення рівня викладання в галузі промислового машинобудування в 

університетах. Інженерна підготовка мала проходити в двох різних базових 

профілях: перший був спрямований на дослідження та розробку нових технологій 

та процесів; другий − на виробничі потреби. Економічні, виробничі та 

управлінські кваліфікації мали доповнювали математичну, наукову та технічну 

підготовку. Як зазначив дослідник історії вищої освіти НДР А. Шерцінґер, згідно 

з завданнями цієї реформи диференціація вищої освіти в інженерних школах, 

інженерних коледжах, технікумах та технічних університетах була фактично 

скасована й замінена диференційованими навчальними курсами, а підготовка 

техніків та інженерів мала оперувати не лише поняттям «технічної елегантності», 

але й поняттями «ефективності» та «соціального прогресу» [161, с. 337 – 358]. 

Як свідчать архівні матеріали, що містять звіт Академії суспільних наук 

НДР про опитування, проведене серед молодих фахівців 12 комбінатів, 

розташованих в окрузі Дрездена, випускники університетів недостатньо 

відповідають цим новим вимогам [47]. Водночас співробітники Академії 

соціальних наук, що здійснювали соціологічні студії на 12 підприємствах, 

розташованих в окрузі м. Дрездена, звітували про наявність у підприємств 

ретельного ставлення до організації виробничих процесів на основі використання 

нових технічних та технологічних розробок [28]. Випускники університетів та 
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технічних ЗВО сприймали «роботу в сфері організації виробництва та 

управлінської діяльності як менш престижну порівняно з науково-дослідними 

розробками та конструюванням» [там само]. За даними проведеного соціологами 

дослідження, здебільшого (60%) таке ставлення до виконання управлінських 

завдань було зумовлено їхньою політичною перевантаженістю, високим ступенем 

відповідальності за результати цієї роботи перед партійними й державними 

органами. Це підтверджує східнонімецький соціолог М. Льоч у своїй праці 

«Інженери в НДР» (1988) [134], який зазначив, що наука та будівництво слугували 

для молодих фахівців нішею, на якій можна було уникнути діяльності, пов’язаної 

з політичною відповідальністю: «Очевидність того, що робота в управлінні 

підприємством все більше обтяжується бюрократичними зусиллями, а також 

високими політичними та моральними вимогами до управління, додатково 

знижують престижність виконання функцій управління для більшості фахівців з 

університетською освітою і випускників технічних ЗВО» [134]. Цим настроям 

мала протидіяти реформа навчання, а університети мали готувати випускників до 

інженерної кар'єри з урахуванням соціальних потреб, які в даних політичних 

умовах визначалися політичними органами країни [134, с. 72]. 

У 1985 р., виходячи із необхідності покращення якості управління в 

економічній сфері та прискорення впровадження досягнень науки і техніки у 

виробництво Рада Міністрів НДР ухвалила «Рішення щодо реорганізації 

економічних відносин між науково-дослідними закладами та підприємствами». 

Цей документ передбачав розширення можливостей підприємств участі в 

розробці дослідних програм університетів. У межах цього рішення, як зазначив 

Г. Лайтко, напрями досліджень університетів та академій, з одного боку, та 

промислових підприємств, з іншого боку, були скоординовані з метою кращого 

використання результатів досліджень [121, с. 345-347]. За даними А. Шерцінгера, 

вагомість бізнес-контрактів, тобто договорів про координацію та надання послуг, 

була підвищена, а створення університетських виробничих комплексів мало стати 

новою організаційною базою для передачі результатів досліджень у виробництво 

(див. А. Шерцінґер «Завдання ЗВО і Академії наук НДР у процесі передачі знань і 



330 
 

технологій у НДР» (1990) [161, с. 143 – 158]). Кошти з держбюджету надходили в 

університетські дослідні інститути для здійснення фундаментальних досліджень. 

Університети були зацікавлені у співпраці з промисловістю на засадах наукових 

контрактів, оскільки відтепер через кооперацію університетів і підприємств 

зросли можливості придбання їхніми спільними підрозділами обладнання для 

лабораторій, вимірювальних приладів та комп'ютерів за допомогою підприємств-

партнерів. Усвідомлюючи постійний дефіцит цих товарів, СЄПН цілеспрямовано 

використовувала цей інструмент дослідницької політики для вдосконалення 

обладнання університетів [87 г]. Проте зазначимо, що промисловість 

використовувала лише незначну частину результатів досліджень. Досить часто 

результати контрактних досліджень взагалі не впроваджувалися у виробництві 

[41].  

За даними проведеного дослідження, усі ці заходи уряду НДР в галузі вищої 

і зокрема університетської освіти, здійснені впродовж другої половини 1970 – 

1980-х рр., мають назву ІV реформи вищої освіти НДР, проведення якої ставить 

під сумнів сучасний дослідник історії Берлінського університету Т. Шульц, автор 

монографії «Соціалістична наука: Берлінський університет ім. В. Гумбольта. 

Науковці стверджуюють, що ця реформа залишилася незавершеною через дуже 

швидкий процес возз’єднання НДР і ФРН [164, с.8-9]. На думку Т. Шульца, саме 

ІІІ реформа привела університетську освіту і науку НДР до того стану, у якому 

вони опинилися наприкінці 1980-х рр. в умовах взаємодії трьох чинників. Це, по-

перше, політичні настанови керівництва НДР в галузі університетської освіти і 

науки в соціалістичному суспільстві; по-друге, вимоги, що висуває будь-яке 

індустріальне суспільство до науки і освіти, зокрема університетської, і, по-третє, 

внутрішня логіка розвитку університетської освіти і науки як системи. На думку 

Т. Шульца, взаємопроникнення цих двох чинників у в університетській галузі 

НДР викликало специфічний «modus vivendi», спосіб існування, університетської 

галузі, що базувався на характерному для соціалістичної держави типу стосунків 

між політикою й університетом. Політика СЄПН в галузі вищої освіти, яку вона 

здійснювала, починаючи з другої половини 1940-х рр. і до середини 1970-х рр., 
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мала на меті ліквідувати протиріччя між буржуазним університетом ординарних 

професорів і освітньою ідеологією СЄПН шляхом трьох реформ у галузі вищої 

школи. На думку Т. Шульца, правлячій партії вдалось модернізувати цей 

університет відповідно до вимог науково-технічної революції, однак ця 

модернізація відбувалася в жорстких ідеологічних рамках, що призвело до 

становлення «спотвореного репресіями» модернізованого університету, 

«народного» (за ідеологією СЄПН) освітнього закладу [164, с. 12]. Цей заклад 

став тим, чим він був наприкінці 1980-х рр. – виробником нової соціалістичної 

інтелігенції, спільнотою професорів, об’єктів політичної чистки, і студентів, 

об’єктів соціалістичної трансформації, закладом, у якому було повністю 

регламентовано процес навчання і який допускав певну автономію досліджень, 

часткову свободу дій у галузі природознавства і не допускав її в галузі суспільних 

наук [164, с. 14]. 

Аналіз наукових джерел (Й. Рашка «1981 р. як водорозділ в розвитку НДР» 

(2001)[33]; М. Райхерт «Ядерна енергетика НДР» (1999) [151]; А. Шерцінгер 

«Завдання вищої школи і Академії наук НДР в процесі передачі знань і 

технологій» (1990) [161]; Ѓ. Шмідт «ЗВО у НДР» (1982) [162] та ін.) свідчить, що 

наприкінці 1980-х рр. відбулося формування бінарної системи вищої освіти, яка 

об’єднала в собі багатогалузеві університети й моногалузеві спеціалізовані 

технічні, а також інженерні, педагогічні та інші ЗВО. На нашу думку, цей 

результат відбив провідну тенденцію ІІІ і ІV реформ вищої й університетської 

освіти НДР– екстенсивний розвиток галузі вищої освіти, який не сприяв 

подоланню економічної кризи у НДР. Університетська освіта НДР завершила цей 

етап розвитку, маючи в своєму розпорядженні 21 університет (9 повних та 12 

технічних (багатогалузевих)), у яких навчалося 130 000 студентів, однак водночас 

у ФРН ця галузь нараховувала 68 університетів (повних, технічних, 

спеціалізованих та один заочний (м. Гаґен) з кількістю студентів понад 1,2 млн. 

осіб. Варто зазначити, що університети НДР і ФРН розрізнялися пріоритетністю 

спеціальностей: доля студентів технічних спеціальностей в університетах НДР 

складала 20.4 %, в університетах ФРН − 9,3 %, в галузі філософських, 
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філологічних, історичних, юридичних − 1,8% та інших гуманітарних наук 2,7%, в 

західнонімецьких університетах − відповідно 8,9% та 5,4% [5; 6; 7]. 

Пріоритетність технічних дисциплін і природознавства в галузі вищої освіти НДР, 

здебільшого прикладна і прагматична орієнтація університетських досліджень і 

освіти, принаймні в межах технічних, інженерних і природознавчих 

спеціальностей, стимулювання зв’язків університетської освіти, науки й 

виробництва, впровадження міжпредметних зв’язків давали шанс суспільству не 

тільки вирішити гострі економічні й соціальні проблеми, але й здійснити 

технологічний прорив, опираючись на високий інтелектуальний потенціал 

населення.  

Аналіз матеріалу проведеного дослідження дозволяє стверджувати, що 

розвиток університетської освіти і науки на визначеному нами етапі дослідження 

здійснювався в межах прагматично-технократичної парадигми. Однак вузькі межі 

державної ідеології й державної політики СЄПН, централізація управління всіма 

сторонами життя суспільства й зокрема галуззю освіти і досліджень, відсутність 

реальних матеріальних стимулів для особистісного удосконалення, прояву 

приватної ініціативи в цих сферах діяльності руйнували цю парадигму і таким 

чином гальмували здійснення технологічного прориву в економіці НДР, а країна 

опинилася в економічній, соціальній і врешті-решт політичній кризі, яка призвела 

до краху соціалізму і возз’єднання двох німецьких держав у листопаді 1990 року. 

Розвиток педагогіки вищої школи НДР у межах визначеного 2-го етапу 

розвитку університетської освіти НДР відбувався в межах процесу імплементації 

«Закону про єдину систему соціалістичної освіти» (1965) [67], у зв’язку з 

ухваленням резолюцій IV конференції з питань вищої школи НДР (див. 

«Матеріали IV конференції з питань вищої школи НДР (1967) [9]) та у 

відповідності до мети й завдань Третьої реформи вищої освіти НДР, ухваленої на 

цій конференції. У контексті цієї реформи в стінах Берлінського університету 

було засновано кафедру університетської педагогіки у складі педагогічного 

факультету, який згодом було перетворено на секцію педагогіки [111, c. 167].  
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Отже, відбувалася поступова інституціоналізація цієї дисципліни. Завдяки 

підвищенню статусу педагогіки вищої школи в університетській освіті в ході 

Третьої університетської реформи поступово створювалися організаційні та 

кадрові передумови для наукового визначення, обґрунтування й виконання нових 

завдань університетської освіти, зокрема у 1969 р. за ініціативою Г. Лєманна на 

базі Берлінського університету відбулася конференція «Дослідження 

раціоналізації та інтенсифікації», яка мала на меті обговорення й ухвалення 

вищезазначених рішень у галузі університетської педагогіки.  

Аналіз наукових джерел (Й. Рашка (2001) [151]; М. Райхерт (1999) [152]; 

А. Шерцінгер «Завдання вищої школи і Академії наук НДР в процесі передачі 

знань і технологій» (1990) [161]; Ѓ. Шмідт (1982) [162]; В. Айхлер, Х. Уліх (1993) 

[49] та ін.) дозволяє стверджувати, що принцип централізації управління і 

контролю за галуззю педагогічних досліджень неухильно реалізувався на 

практиці, що проявилося в заснуванні 15 вересня 1970 р. Академії педагогічних 

наук НДР та п’яти інших галузевих академій наук НДР. Заснуванню АПН НДР 

сприяли різні внутрішні та зовнішні фактори, зокрема приклад Академії 

педагогічних наук СРСР (1943). Заснування цієї академії було обумовлено також 

науковою ейфорією, пов’язаною із програмою соціально-економічного розвитку 

НДР у другій половині 1960-х рр. і реалізацією стратегії  наукового розвитку, що 

передбачав «обрання власного соціократичного шляху  в наукових дослідженнях, 

розвиток масштабних соціальних досліджень, реалізацію  міждисциплінарного 

співробітництва тощо», як було зазначено в матеріалах філософського конгресу 

НДР (1970) [146, с. 12]. 

У галузі науки про освіту ці плани мала  реалізовувати АПН НДР через 

організацію великомасштабних досліджень шляхом концентрації дослідницького 

потенціалу, наукової організації з точки зору централізованого планування та 

управління, раціоналізації досліджень та найбільш ефективного використання 

коштів. Ця концепція була викладена в привітальному зверненні І секретаря 

СЄПН В. Ульбріхта до учасників установчої конференції, яка відбулася 15 

вересня 1970 р., і наукових працівників з приводу заснування АПН НДР. 
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Привітання містило також визначення мети діяльності АПН НДР, яка полягала в 

«цілеспрямованому збільшенні результатів роботи та послідовне вивчення й 

використання у власній навчально-науковій роботі досвіду інших наук, таких, як 

математика, кібернетика, статистика, соціологія, у т. ч. використання електронної 

обробки даних та інших технічних засобів у наукових дослідженнях» [210, с. 191]. 

Положення ухваленого на конференції статуту АПН НДР визначали 

функцію, завдання, організацію та методи роботи, згідно з ними АПН НДР мала 

бути й науково-дослідним інститутом, і центральним керівним закладом 

педагогічних наук НДР, мала налагодити й забезпечити міжнародну співпраця з 

науковими та навчальними закладами СРСР та інших соціалістичних країн, 

організувати тісний зв’язок між наукою та практикою з використанням у науці й 

практиці провідних ідей Й. Песталоцці, А. Дістервега, Н. Крупської та 

Т. Нойбауера. Однак ретроспективний аналіз основоположних документів АПН 

НДР, як зазначили В. Айхман і Х. Уліх, дозволяє констатувати значні очікування 

в момент заснування цієї академії, а також моменти, які, на думку науковців, мали 

фатальні наслідки для розвитку педагогічної науки і практики НДР [49, c. 221]. 

Специфічною рисою діяльності АПН НДР була першочергова наукова 

(педагогічна, дидактична та методична) підтримка, насамперед, міністерства 

народної освіти і водночас ігнорування в межах діяльності АПН НДР інших 

складових педагогічної науки. Наукові установи, що займалися проблематикою 

професійної підготовки фахівців у галузі університетської освіти, вищих та 

середніх технічних закладів існували поряд з АПН НДР, що в основному 

залишалася академією народної освіти у вужчому розумінні й зокрема 

опікувалася проблематикою середньої загальноосвітньої політехнічної школи, що 

свідчить про пріоритет для АПН НДР шкільної політики [210, с. 223]. 

У галузі фундаментальних досліджень АПН НДР мала вирішувати подвійне 

завдання, зокрема здійснення перспективних та реакційних досліджень, проте 

згодом перспективні попередні дослідження втратили свою вагомість  і підтримку 

з боку АПН НДР, оскільки всебічна і якомога швидша практична ефективність 

педагогічних досліджень стала провідним принципом наукового управління та 
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організації наукового процесу, що мало на меті сприяння проектам прикладного 

характеру та практичному використанню здобутків педагогічних наук у шкільній 

практиці. За оцінками проведене дослідження свідчить, що упродовж визначеного 

нами 4-го етапу розвитку університетської освіти НДР (1965 − 1989 рр.) АПН 

НДР поступово перетворилася на досить бюрократизовану установу, метою 

діяльності  якої  було забезпечення власного максимального лідерства в 

педагогічній галузі, здійснення повного контролю за цією галуззю та організація 

детального планування педагогічних досліджень [49, c. 121]. У цілому 

підпорядкування АПН НДР Міністерству народної освіти та орієнтація наукових 

досліджень лише залишали за цією установою невеликий ступінь незалежності 

від офіційної політики. Проте саме державні інтереси НДР домінувала у виборі 

напрямів наукових досліджень. За часів перебування Е. Гонекера на посаді 

Генерального секретаря СЄПН, який ініціював посилення ідеологізації всього 

суспільства і зокрема галузі народної освіти, Міністерство народної освіти з 

очевидних причин набуло значної ваги і впливу на процеси в науково-

педагогічній сфері, воно стало не лише основним замовником наукових розробок, 

але й установою, що визначала ключові напрями діяльності АПН НДР і 

безпосередньо контролювало її діяльність і науковий процес у цілому [139, c. 

291]. Подвійна система управління державою з боку державних і партійних 

органів на всіх рівнях, що було характерною рисою соціалістичної системи, 

визначала поле діяльності АПН НДР, яка займала певне місце в ієрархічній 

структурі державних органів НДР, була системою, до складу якої входили 

близько 20 науково-дослідних інститутів та робочих підрозділів, в основному 

організованих у відділи. Внутрішня структура АПН відповідала в основному, 

хоча і не завжди послідовно, дисциплінарній структурі галузі педагогічних наук, 

включаючи сусідні (прикордонні дисципліни), такі як психологія освіти, 

соціологія освіти та економіка освіти. Розмір інститутів та штатний склад 

варіювався і складав від 10 до 50 працівників, а загальна кількість працівників 

АПН НДР в середині 1980-х р. становила близько 850, у тому числі 560 науковців 

[49, c. 122]. 
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За даними проведеного дослідження, у 1971 р. в умовах централізованого 

управління освітою НДР в межах «єдиної соціалістичної системи освіти» на тлі 

безініціативності більшості університетів НДР Міністерством вищої освіти та 

технічної освіти в НДР було розроблено й видано «Рамкову програму підготовки 

та перепідготовки педагогічних кадрів на базі педагогіки вищої школи в 

університетах і ЗВО НДР у 1971 − 1975-х рр.», що була обов'язковою для 

виконання всіма університетами та ЗВО НДР. На базі цієї програми керівництво 

Берлінського університету за ініціативою Ѓ. Лєманна розробило свою власну 

спеціальну рамкову програму (1972), яка була зосереджена на трьох пріоритетах:  

1) базова підготовка в галузі педагогіки вищої школи для молодих учених, 

здобувачів Facultas docendi та студентів;  

2) спеціальні університетські підготовчі курси щодо використання та  

розробки дидактичних і методичних матеріалів;  

3) колоквіуми за проблематикою педагогіки вищої школи  щодо 

використання та узагальнення університетського педагогічного досвіду на базі 

секцій університету [там само].  

Посиленню педагогічної підготовки викладачів університетів НДР сприяла 

діяльність вище згаданого професора педагогіки Берлінського університету 

ім. В. Гумбольдта Г. Лєманна, який після успішного захисту дисертації на тему 

«Досягнення Товариства педагогіки вищої освіти Німеччини (1910-1934) та його 

вагомість для соціалістичної вищої освіти в НДР» у 1968 р. став дійсним 

професором університетської освіти. Зауважимо, що результати цього 

історичного джерела були взяті як відправна точка німецької історії в рамках 

створення педагогіки вищої освіти в НДР. Пізніше науковець очолив «Робочу 

групи з питань університетської освіти при Державному секретаріаті та 

міністерстві вищої освіти та технічної освіти (МВТО). Аналіз наукових джерел 

(Й. Кайль, П. Пастернак «Професори й педагогіка?» (2010) [111]; Р. Кьолер 

«Історія вищої школи в НДР (1961− 1980 рр.)» (1987) [115] свідчить, що 

Г. Лєманн визначив змістову орієнтацію університетської освіти НДР та процес 
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інституціоналізації педагогіки вищої школи в галузі вищої й зокрема 

університетської освіти НДР. 

Розроблена під керівництвом Г. Лєманна [126 –130] рамкова програма 

передбачала інтенсивні курси з педагогіки вищої школи, зокрема близько 50 

годин лекцій, які в основному охоплювали сферу університетської освіти. 

Керівництво НДР і міністерство вищої й технічної освіти НДР вбачили головне 

завдання університетської освіти в подальшому «поглибленні» марксистсько-

ленінських знань, яке мало пронизувати всі сфери діяльності вищої школи НДР, а 

тому вступна тема цього курсу, на яку було заплановано дві години академічного 

часу, мала назву «Політика НДР у галузі вищої школи, зокрема після VIII з'їзду 

СЄПН», а другий блок курсу (близько 11-12 годин) було присвячено 

«Психологічним, дидактичним та навчально-теоретичним аспектам 

університетського навчального процесу», третій блок (30 годин) «Навчально-

теоретичні аспекти університетського педагогічного процесу» містила в собі 

засади класового навчання, яке акцентувало увагу на такій проблематиці:  

1) викладання та засвоєння засад марксизму-ленінізму як наукової ідеології, 

світогляду та моралі робітничого класу;  

2) виховання класової поведінки щодо захисту інтересів, цінностей та норм 

робітничого класу;  

3) єдність навчання, праці та участі в революційній боротьбі робітничого 

класу (єдність навчання та досвіду у власній політичній діяльності);  

4) єдність наукової об'єктивності та класової точки зору, науки та 

партійності;  

5) спільні дії та співпраця між усіма учасниками навчального процесу 

(викладачами університетів, Спілкою вільної німецької молоді (СВНМ), 

партійними та масовими організаціями) [111, с. 170]. 

Останній великий блок (30 годин) стосувався насамперед практичних 

питань раціоналізації навчання, розробки та використання існуючих навчальних 

посібників та засобів навчання, розробки в галузі самонавчання, аналізу та 

стажування. Курс передбачав також підготовку кожним із учасників курсів 
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підсумкового реферату та його захист у відповідних секціях і таким чином мав 

сприяти розгорненню наукових дискусій з педагогічної проблематики. Успішний 

захист реферату й сумлінне навчання на курсах  слугували підтвердження набутої 

педагогічної кваліфікації. 

Як зазначили Й. Кайль і П. Пастернак, після успішної поетапної апробації 

цієї рамкової програми вона всебічно й регулярно застосувалася, починаючи з 

1979 року, зокрема для задоволення вимог, пов'язаних із наданням науковцям 

кваліфікації Facultas docendi («права викладати»), була в умовах режиму СЄПН 

досить надійним підґрунтям для всебічної подальшої педагогічної підготовки та 

перепідготовки для досвідчених викладачів та початківців, зокрема завдяки 

особистому внеску Г. Лєманна, засновника першого університетського 

педагогічного спеціального семінару в НДР, організованого на базі Берлінського 

університету ім. В. Гумбольдта. Вагомість його діяльності для становлення 

педагогіки вищої школи НДР полягає в попередньому осмисленні німецької 

традиції педагогіки вищої школи в період з 1910 до 1933 р. та в суттєвому впливі 

на процес інституціоналізації цієї дисципліни в університетах НДР. Не зважаючи 

на перевантаження  університетських навчальних курсів з педагогіки вищої 

школи ідеологічними компонентами, ці курси в цілому відповідали вимогам, 

висунутим державою до університетів НДР, і забезпечили якісну педагогічну 

підготовку молодих учених до академічного викладання. 

Протягом 1970-х рр. досвід роботи в галузі педагогіки вищої школи в 

університетській освіті систематизувався, а педагогічна професійна підготовка й 

перепідготовка викладачів університетів набували все більшої конкретики. Так, у 

1975 р. в університетах НДР було впроваджено чотири форми педагогічної 

підготовки та перепідготовки, які були відкриті для всіх викладачів університету:  

1) університетські педагогічні курси;  

2) кваліфікаційні курси з розробки, функціонування та використання 

аудіовізуальних засобів викладання та навчання у вищій школі; 

 3) обмін досвідом з питань викладання та виховання в університетах;  
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4) застосування напрацювань дидактики вищої школи в університетах. 

Першою та найбільш ефективною і всебічною формою організації підвищення 

педагогічної кваліфікації університетських науковців стали університетські 

педагогічні курси, що передбачали проведення лекцій, семінарів, вправ і 

конкретних форм наукового обміну для їхніх учасників загальним обсягом 70 

годин. Окремі заходи могли тривати протягом більш тривалого періоду часу і, як 

правило, проводилися в рамках щотижневого блочного заходу за межами Берліна. 

Університетська педагогічна підготовка та підвищення кваліфікації набули 

обов’язковості для кандидатів на викладацькі посади та для аспірантів відповідно 

до «Постанови від 01.12.1968 р. про надання та відкликання Facultas docendi 

(викладацької кваліфікації)» [111, с. 175]. Подання заяв на відвідування 

педагогічних курсів та подальше навчання відбулося на базі відповідної 

університетської секції, а через нестачу навчальних місць наприкінці 1960-х рр. 

перевагу мали кандидати на викладацькі посади, а через досить загальний 

характер вищезгаданої постанови  організатори університетських педагогічних 

курсів мали певну свободу дій.  

Упровадження викладацької кваліфікації мало велику вагу для 

загальнодержавної інституціоналізації педагогіки вищої школи в НДР. Вихідним 

пунктом для впровадження «facultas docendi» стала спроба вищої освіти НДР 

створити власну систему присудження кваліфікацій, яка була відмінною від 

системи присудження наукових ступенів у ФРН і частково базувалася на системі 

присудження академічних ступенів у Німеччині до 1933 року, а сама 

реорганізація системи наукових ступенів у НДР включала заміну процедури 

габілітації на присвоєння ученого ступеня доктора наук рівня Б, що не 

передбачало автоматичного отримання науковцем педагогічної кваліфікації. Саме 

з метою виправлення цього недоліку відбулося впровадження facultas docendi як 

необхідної умови для зайняття посади викладача в університеті чи 

спеціалізованому ЗВО. Воно призвело до суворого розмежування між 

попередньою практикою визнання викладацької кваліфікації в результаті 

успішної габілітації та новою практикою присвоєння викладацької кваліфікації, 
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що передбачала окрім габілітації успішне закінченні курсів з педагогіки вищої 

школи. Це призвело до різкого зростання попиту на ці курси та дефіциту 

навчальних місць, адже їх часто отримували не молоді викладачі й аспіранти, а в 

першу чергу партійні функціонери, які  працювали в університетах викладачами 

за сумісництвом. 

Змістовим підґрунтям навчальних педагогічних курсів слугувала  

удосконалена «Програма підвищення кваліфікації викладачів університетів  і 

спеціалізованих ЗВО» [60, с. 176], що була розроблена у 1974 р. робочою групою 

на чолі з професором В. Конрадом (Лейпцизький університет імені Карла Маркса) 

і охоплювала таку проблематику:  

1) основи соціалістичної університетської освіти: а) співпраця в підготовці 

наукових кадрів за кадровою програмою соціалістичної економічної інтеграції; б) 

пропозиції щодо подальшого вдосконалення та поглиблення співробітництва в 

підготовці наукових кадрів у своїй галузі з точки зору університетської освіти; в) 

проблеми та результати розвитку соціалістичних відносин між студентами та 

робітничою молоддю;  

2) використання теоретичних знань у становленні соціалістичної 

особистості: а) аналіз навчальної ситуації в певному студентському колективі; б) 

можливості планування та організації проблемних ситуацій для визначення та 

оцінки ідеологічних установок студентів: в) використання університетських 

дидактичних знань у проектуванні процесів навчання та навчання; ѓ) 

усвідомлення єдності політики та педагогіки, проілюстроване на власному досвіді 

в галузі соціалістичної військової підготовки; г) здійснення дослідження/ 

формування думок/ набуття власного досвіду щодо рівня складності викладення 

змісту навчального матеріалу на лекціях, семінарах і в друкованих навчально-

методичних матеріалах [111, с. 185].  

Третьою формою роботи в галузі педагогіки вищої школи, що утвердилася в 

університетах НДР з кінця 1960-х., був обмін досвідом з педагогічних питань 

викладання й виховання в університетах, Ці заходи були спрямовані на широку 

групу учасників, оскільки всі студенти та викладачі університетів і 
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спеціалізованих ЗВО мали змогу брати участь на громадських засадах без 

попередньої реєстрації, що мало на меті сприяти широкій науково-практичній 

дискусії з педагогічної проблематики між усіма університетами НДР, яка 

проходила у формі колоквіумів, семінарів чи консультацій. 

Четвертою формою було залікове проведення відкритого університетського 

заняття у формі лекції, семінару чи вправи. Претенденти на отримання facultas 

docendi подавали заяви до керівництва своєї секції або кафедри, а ці у свою чергу 

організовували процедуру проведення залікового заняття й надавали 

консультацію заявникові.   

На визначеному етапі дослідження, у вищій школі НДР, на думку Л. Губера, 

одного із засновників дидактики вищої школи як університетської дисципліни в 

ФРН, яку він виклав у праці «Підвищення дидактичної кваліфікації викладачів 

ЗВО» (1980), відбувалася «педагогізація» вищої школи, що перетворила 

академічне навчання на свого роду шкільне навчання, проте на більш високому 

рівні, а віддаленість від нібито взірцевої для університетської освіти НДР 

концепції Гумбольдта чітко відбивалася в галузі університетської освіти 

колишньої НДР, про що свідчили зміни у визначенні цілей освіти та постулат 

педагогіки НДР щодо єдності виховання й викладання як таких [48]. Однак 

єдність цих двох складових, яка лежала в основі самої концепції соціалістичної 

освіти, спрямованої на формування всебічно розвинутої особистості, на думку 

Л. Губера, не варто було вважати чимось хибним, оскільки навіть з позицій 

сьогоднішнього дня їхня єдність сприймається як засіб подолання однобічності 

університетської освіти в умовах інформаційного суспільства, однак без 

характерного для соціалізму деталізованого керування цим процесом і контролем 

над ним. Як зазначили М. Дьорінг і В. Целе у праці «Про засади педагогіки вищої 

школи» (1979) [47] і Г. Роґер у своїй статті «Більше уваги до історії педагогіки 

вищої школи» (1983) [153], інколи відкрита критика такого керування й контролю 

за вихованням соціалістичної інтелектуальної еліти, яка лунала в колах 

східнонімецьких фахівців, свідчить про розходження між соціалістичною 

дійсністю й мораллю в цьому суспільстві, що призводило до несприйняття як 
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студентами, так і викладачами принципів соціалістичного виховання й 

соціалістичної ідеології. На цей факт професіонали в галузі педагогіки вищої 

школи НДР могли лише натякати під час дискусій, які посилилися в цій галузі 

впродовж 1970 – 1980-х рр., про що йдеться, зокрема, в журналі «Das 

Hochschulwesen» («Вища школа») за 1979 р. [48], на сторінках якого відбувалося 

обговорення теми «комуністичного виховання» чи «незалежної наукової праці 

студентів». Опубліковані матеріали дозволяють зробити висновок про існування 

складних проблем, які виникли перед педагогікою НДР і не були розв'язні в таких 

нерозривно пов’язаних одна з одною складових навчальному процесу як навчання 

й учіння в університеті через домінування планомірної, орієнтованої на практику 

соціалістичного будівництва і тому надмірно ідеологізованої освіти, яка не 

враховувала потреби громадян в індивідуальному інтелектуальному розвитку і не 

могла забезпечити прорив у галузі університетської освіти і науки. 

Представники педагогіки вищої школи Берлінського університету ім. 

В. Гумбольдта зробили в 1979 р. останній вагомий внесок у розвиток педагогіки 

вищої школи та її утвердження як університетської науки шляхом упровадження в 

університеті інституту аспірантури за фахом «педагогіка вищої школи», який у 

1987 р. було впроваджено у практику інших університетів та спеціалізованих ЗВО 

НДР. Педагоги Берлінського університету розробили також навчальний план 

аспірантури і навчальну програму однорічної аспірантури для спеціальності 

«педагогіка вищої школи», видані пізніше Міністерством вищої освіти та 

технічної освіти НДР, що передбачала загалом 80 аудиторних годин курсів і 

приблизно стільки часу для самостійного навчання, складання іспиту з педагогіки, 

написання й захист наукової роботи за визначеним каталогом тем. Навчання в 

аспірантурі за фахом «педагогіка вищої школи» було регламентовано величезною 

кількістю нормативних актів, зокрема тих, що визначала тематику навчання й 

дослідження, проте допускали відхилення від навчальної програми, зокрема за 

бажанням аспірантів. 

Таким чином, інституціоналізація педагогіки вищої школи в університетах 

НДР значною мірою сприяла підвищенню рівня викладання в університетах НДР і 
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авторитету викладацької професії. Проте вже в 1991 р. у зв’язку із закриттям 

секції педагогічних наук в університетах колишньої НДР припинила своє 

існування і сама дисципліна педагогіка вищої школи.  

Отже, проведене наукове дослідження дозволяє стверджувати, що головною 

особливістю виокремленого нами ІV етапу (друга половина 60-х рр. – 1989 р.) 

стало поступове впровадження технократичних реформ в університетській освіті 

ФРН і НДР з метою прискорення соціально-економічного розвитку країн, 

здійснення технологічного прориву у виробництві в умовах холодної війни. У 

ФРН результатом реформ стало потроєння кількості університетів і студентів, 

розширення університетської галузі університетами прикладних наук, 

академізація педагогічної освіти, створення нормативно-правової бази для 

регулювання діяльності вищої освіти завдяки ухваленню Рамкових законів про 

вищу освіту; перетворення олігархічного класичного університету на груповий та 

його бюрократизація в наслідок економічної кризи 70-х рр. ХХ ст. На відміну від 

ФРН у НДР відбулося припинення експансії вищої освіти, було проведено 

«інженерну» реформи й утворено бінарну систему вищої освіти. 

Суттєвий вплив на розвиток університетської освіти НДР здійснювала 

педагогічна теорія і практика, яка розвивалися під контролем міністерства народної 

освіти НДР, питаннями розвитку теорії і практики педагогіки вищої школи НДР 

опікувалися науково-дослідні центри, педагогічні факультети й кафедри 

університетів та вищих педагогічних шкіл, які існували поряд з АПН НДР. Великої 

вагомості для загальнодержавної інституціоналізації педагогіки вищої школи в 

НДР набуло утворення інституту аспірантури в галузі педагогічних наук і 

впровадження «facultas docendi» (викладацької кваліфікації) як необхідної умови 

здійснення викладацької діяльності в університеті чи спеціалізованому ЗВО. 

У ФРН інституціоналізація дидактики вищої школи відбулася з початку 70-х 

рр.: було утворено «Ініціативну комісію з питань ДВШ» (1971), що розробляла 

організацію інститутів ДВШ і Центрального інформаційного центра з питань ДВШ. 

Вивченням проблем ДВШ займалися також: науково-дослідні центри вивчення 

дидактики вищої школи; численні професури та дослідні сектори. У переліку 
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компетенцій ДВШ знаходилися питання щодо: розробки проектів навчальної 

реформи; упровадження інновацій в навчальні плани і програми; аналіз реального 

стану університетів ФРН та інших ЗВО; обґрунтування тенденцій розвитку ЗВО; 

дидактична перепідготовка викладацького складу. 

Провідною тенденцією розвитку університеської освіти ФРН став 

екстенсивний розвиток університеської освіти, її гуманітаризація, гуманізація і 

демократизація, проведення структурних реформ, які призвели до перетворення 

університету ординарних професорів на груповий університет. Відбулося 

розширення спектру університеської освіти шляхом долучення до неї вищих 

технічних шкіл, перетворених на технічні університети, та вищих педагогічних 

шкіл, утворення загальноосвітніх ЗВО/університетів, першого приватного 

університету й університету дистанційної освіти. Фінансова й економічна криза 

1970-х рр. і продовження університетської експансії спричинили недофінансування 

університетської освіти ФРН і зумовило розробку концепції «змагального» 

університету. Отже, відбувся поступовий перехід до розвитку університеської 

галузі в межах змішаної професійно-прагматичної і гуманістичної парадигми 

Провідною тенденцією освіти НДР варто вважати припинення її 

інтенсивного розвитку, створення в НДР бінарної системи освіти, до складу якої 

увійшли університети (повні й технічні) та вищі галузеві школи. У змісті 

університетської освіти НДР, на відміну від університетської галузі НДР, 

домінували технічні та природознавчі дисципліни та спеціальності, а центральне 

місце в ньому займали теорія марксизму-ленінізму та російська мова як обов’язкові 

для вивчення дисципліни. Отже, розвиток університетської галузі НДР відбувався в 

межах культурно-ціннісної й професійно-прагматичної парадигми. 
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Висновки до розділу 4 

 

Доведено, що поштовхом для відбудови та подальшого розвитку 

університетської освіти в розділеній Німеччині (1945р. – 1989 р.) слугували: 

Потсдамська конференція держав – членів антигітлерівської коаліції (1945); поділ 

Німеччини на дві зони окупації та її подальший розвиток у різних політичних 

умовах, що суттєво позначилося на розвитку досліджуваного феномена. 

Установлено, що на розвиток університетської освіти у ФРН в межах ІІІ 

етапу (1945 – перша половина 1960-х рр. ХХ ст.) вплинули: економічний підйом, 

що мав місце в 50-ті рр. завдяки «Плану Маршалла»; «ідеологічні страхи» перед 

імовірною науково-технічною відсталістю від СРСР та економічне змагання зі 

Сходом; педагогічні (необхідність перевиховання молодого покоління німців у дусі 

демократії, гуманізму й пацифізму; розроблення нової методики та дидактики 

викладання з урахуванням неоднорідності студентського контингенту після Другої 

світової війни) чинники.  

Університетська освіта ФРН на початку цього етапу була представлена 16 

повними й 9 вищими технічними школами, які після 1945 р. набули статусу 

технічних університетів із загальною кількістю студентів близько 80 000. 

Виявлено, що урядову політику в галузі університетської освіти ФРН 

визначали такі органи: військові адміністрації західних союзників і, насамперед, 

американська військова адміністрація (1945 – 1949). Прийняті ними наприкінці 

1940-х рр. постанови й проведені заходи сприяли відновленню викладання й 

проведення наукових досліджень в університетах ФРН на засадах освітнього 

федералізму і з опорою на ординарних професорів.  

Суттєву роль у прийнятті важливих рішень упродовж виділеного етапу 

відігравали земельні міністерства освіти та економіки (ЗКР), що своїми 

рекомендаціями впливали на роботу Конференції міністрів освіти (КМО) (1948). 

На розвиток університетської освіти ФРН в межах етапу вплинула й Наукова рада 

ФРН (1957), пропозиції якої були спрямовані на: збільшення навчальних місць, 
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розширення кола спеціальностей; спрощення доступу населення до вищої освіти; 

перетворення університетів та інших ЗВО на центри регіонального розвитку; 

започаткування відкриття паралельних кафедр та інститутів через потребу в 

суттєвому розширенні університетської галузі в умовах економічного зростання 

ФРН; відхід від звичної факультетської структури та створення відділень і 

міждисциплінарних кафедр. Зважаючи на це, провідним завданням освітньої 

політики в західній зоні окупації в межах виділеного нами етапу стало відтворення 

децентралізованої моделі університетської освіти з елементами вертикального 

університету ординарних професорів; деполітизація науки і навчання.  

З’ясовано, що на розвиток університетської освіти у ФРН суттєво вплинули 

наукові ідеї представників: філософської думки (М. Гайдеґґер, Т. Літт Е. Шпрангер, 

К. Ясперс та інші), які розвинули ідею класичного університету і сформулювали 

нові принципи університетської освіти: органічна єдність процесу викладання та 

дослідження; незалежність від різних форм зовнішнього тиску, відкидання будь-

яких авторитетів у своєму середовищі, зосередженість наукової діяльності 

винятково на безкінечному пошуку істину; свобода викладання та дослідження, 

наукова етика, багатство філософської культури, проникливість та ясність думки, 

громадянські чесноти, толерування інакомислення, культурної відмінності та 

різних віросповідань; теорії освіти (М. Шелер, К. Беккер), що стали основою для 

розроблення «новітньої дидактики вищої школи», в основу якої було покладено 

концепцію філософської антропології М. Шелера: упровадження в освіті засад 

антропоморфізму; критика управлінської структури німецьких олігархічних 

університетів, її недемократичність і зайву ієрархічність у прийнятті рішень; 

з’ясування причин загострення суперечностей між потребами суспільства й 

характером університетської освіти та шляхи їхнього розв’язання. 

До суттєвих змін, що позначилися на розвитку університетської освіти ФРН 

на цьому етапі, належали й розширення контактів західнонімецьких університетів 

із закордонними ЗВО; швидкий розвиток нових спеціальностей; відновлення 

основних принципів академічної свободи й корпоративної автономії університетів, 

неподільності досліджень і викладання, неупередженості науки у вільній 
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конституційній державі; утворення Асоціації німецьких університетів (1950). 

Відкриття Рурського університету.  

Перешкодами, що стояли на заваді інтенсивному розвитку університетської 

освіти ФРН на цьому етапі, були: перенесення прикладних і частини 

фундаментальних досліджень із університетів до позауніверситетських науково-

дослідних закладів; консервація стану університетів через відстоювання 

ординарними професорами непорушності своїх позицій, супротив радикальному 

оновленню університетів на принципах ліберальної демократії, перешкоджання 

кар’єрному росту жінок; нехтування розробкою і впровадженням нових освітніх 

технологій і розвитком педагогічної теорії; консервація соціального складу 

студентства.  

Установлено, що на розвиток університетської освіти в НДР в межах 

визначеного ІІІ етапу вплинули: політичні (будівництво соціалізму й загострення 

конфронтації між ФРН і НДР); ідеологічні (перенесення радянських соціалістичних 

принципів на систему освіти й зокрема вищу, її повне підпорядкування вимогам 

партії); економічні (необхідність відбудови зруйнованої війною економіки, 

упровадження планових принципів розвитку економіки НДР та інших сфер життя 

суспільства, тісний зв’язок науки із промисловістю як умова соціально-

економічного розвитку держави); педагогічні (потреба суспільства в значній 

кількості відданих ідеям соціалізму професіоналів з академічною освітою, здатних 

здійснити соціально економічні перетворення в державі) чинники.  

Університетська освіта НДР на ІІІ етапі була представлена 6 повними 

(мм. Берлін, Йена, Лейпциг тощо) і 3 вищими технічними школами (мм. Дрезден, 

Магдебурґ, Фрайберґ), що в післявоєнний період остаточно втратили свою 

академічну свободу й корпоративну автономію. Державними органами, що 

визначали стратегію їхнього розвитку, стали: Німецьке центральне управління 

народної освіти (НЦУНО); регіональні підрозділи НЦУНО, з їх подальшою 

інтеграцією в Міністерство народної освіти НДР (1949).  

Провідну роль у розвитку університетської освіти відігравали також рішення 

правлячої Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН), а також Спілка вільної 
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німецької молоді (СВНМ), склад якої формувався із переважно політично лояльних 

молодих людей, представників класу робітників і селян. 

З’ясовано, що університетська освіта, згідно з ідеологією СЄПН, втілювала 

гумбольдтівські ідеали освіти, прихильність до яких була здебільш декларативною. 

Головною місією вищої та, зокрема, університетської освіти стала підготовка 

«соціалістичної інтелігенції»; а інструментом її досягнення слугувало перетворення 

існуючої моделі традиційного наукового університету на народний університет, 

який мав здійснювати професійну підготовку та виховання соціалістичної 

інтелектуальної еліти суспільства й орієнтуватися, насамперед, на практичні 

потреби економіки НДР. Головною метою й провідними завданнями реформи 

університетської освіти стало: упровадження соціалістичних принципів вищої 

освіти на основі теорії марксизму-ленінізму; орієнтація на задоволення 

економічних потреб суспільства; професійна підготовка фахівців відповідно до 

потреб економічного розвитку народної держави, що забезпечувалася підготовкою 

фахівців для задоволення потреб розвитку планової економіки. Пріоритетом 

діяльності університетської освіти проголошувалися навчальна та виховна 

діяльність, які здійснювалися на засадах радянської педагогіки.  

Узагальнення досвіду діяльності повних і технічних університетів, 

засвідчило, що в університетській освіті в НДР упродовж ІІІ етапу відбулися 

суттєві зміни, як-от: упровадження суворого графіка освітнього процесу на всіх 

спеціальностях, факультетах і відділеннях; чіткий розподіл усіх дисциплін за 

спеціальностями; суворе дотримання навчального плану, термінів проходження 

виробничої практики, а також графіків складання заліків та екзаменів по курсах і 

семестрах, обов’язкова присутність на заняттях. Зміст університетської освіти і 

науки базувався на теорії марксизму-ленінізму як провідної методології 

викладання й досліджень; передбачав формування у студентів комуністичного 

світогляду шляхом поглибленого вивчення основ теорії марксизму-ленінізму, 

російської мови; виховання соціалістичного патріотизму на заняттях із військової 

підготовки, зближення представників різних прошарків населення в межах 

обов’язкової виробничої практики й трудової повинності. Наукова діяльність 
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університетів і підготовка кваліфікованих кадрів узгоджувалися з планами 

індустріалізації.  

До недоліків у розвитку університетської освіти НДР в межах виділеного 

етапу віднесено: надмірну спеціалізацію у фаховій підготовці, яка не відповідала 

кадровим потребам економіки й суспільства, призводила до труднощів із 

працевлаштування, зростання соціальної напруги; незбалансованість між 

амбітними цілями уряду щодо здійснення технологічного прориву в галузі 

літакобудування, космічної техніки, електроніки й машинобудування та реальними 

можливостями економіки тощо.  

Чинниками, що вплинули на розвиток університетської освіти у ФРН на ІV 

етапі (друга пол. 60-х р. – 1989 р.) стали: політичні (загострення холодної війни 

між Сходом і Заходом); економічні (різке зростання потреб західнонімецьких 

підприємств у висококваліфікованій робочій силі, які не задовольнялися через 

недоступність університетської освіти для широких верств населення й 

незадовільний стан шкільної освіти («освітня катастрофа» (Ѓ. Піхт)); стрімке 

зростання цін на нафту, що спричинило енергетичну кризу у світі в цілому й 

загальмувало економічне зростання (1973 – 1974), ідеологічні (страхи політичної й 

інтелектуальної еліти щодо можливого технологічного відставання від країн 

Східного блоку й програшу в холодній війні); педагогічні (брак 

висококваліфікованих педагогічних кадрів, нерівномірний розподіл університетів і 

технічних ЗВО; недостатня дидактична підготовка викладачів тощо).  

З’ясовано, що університетська освіта ФРН була представлена 68 

університетами (повними, технічними й 1 заочним (м. Гаґен)), а також 

прирівняними до них 6 вищими педагогічними школами, у яких навчалися понад 

1,5 млн. студентів. 

Доведено, що основні зусилля ФРН у межах ІV етапу були спрямовані на 

розробку, обговорення й ухвалення рамкових законів про вищу школу нового типу; 

законів федеральних земель і Федерального рамкового закону (1976). Зміст 

прийнятих документів відбивав повну відмову від традиційного університету 

ординарних професорів; визначав базовою структурною одиницею університетів 



350 
 

факультети; врегульовував процедуру обрання професорів через публічне 

оголошення конкурсу. Усе це зумовило перехід від університету ординарних 

професорів до групового університету. Важливим напрямом реформування 

університетської освіти ФРН у межах цього етапу стали також: розробка плану 

розвитку вищої освіти й упровадження навчальних планів в організацію освітнього 

процесу не тільки університетів, але й закладів усієї третинної галузі ФРН; 

реформування навчального процесу згідно з рекомендаціями Наукової ради; 

упровадження чітко визначеного терміну навчання. Проте запропоновані реформи 

не були реалізовані в повному обсязі.  

Управління університетською освітою ФРН здійснювалося на засадах 

освітнього федералізму через узгодження рішень між федеральним міністерством 

освіти і науки, десятьма земельними міністерствами освіти і релігії. До управління 

освітою активно залучалися професійні об’єднання науковців (Наукова Рада, 

Західнонімецька конференція ректорів (ЗКР) і Конференція міністрів освіти і релігії 

(КМОР). Ухвалення «Федерального рамкового закону про вищу освіту» (1976) 

сприяло підвищенню ролі федерації в розвитку університетської освіти та 

перетворило систему управління нею на децентралізовано-централізовану. За 

участю представників міністерської бюрократії, Наукової ради й професорських кіл 

розпочалась розробка нової моделі університетів – «автономного змагального 

вищого навчально-дослідного закладу».  

У межах визначеного етапу в науковому просторі ФРН розпочалася 

цілеспрямована робота й над ґрунтовною розробкою дидактики вищої школи 

(ДВШ), предметом визначення суті й основних проблем якої стали: навчальна 

ситуація, навчальне середовище, функції й результати діяльності в університетах та 

інших типах закладів вищої освіти. На початку 1970-х рр. було утворено 

«Ініціативну комісію з питань ДВШ», що розробляла питання організації інститутів 

ДВШ і Центрального інформаційного центра з питань ДВШ. Розробленням ДВШ 

займалися також: науково-дослідні центри вивчення дидактики вищої школи, що 

були відкриті в університетах мм. Гамбурга й Берліна (1969), кількість яких 

наприкінці 1980-х рр. суттєво зросла (21).  
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Унаслідок недофінансування й надмірного державного регулювання 

діяльності університетів, розвиток університетської освіти ФРН на ІІІ етапі не був 

позбавлений недоліків, що призвело до: суттєвого падіння якості викладання й 

результатів наукових досліджень; нездатності швидко реагувати на соціально-

економічні зміни; нівелюванні, усередненні здобутків у всіх сферах діяльності.  

Визначено, що на розвиток університетської освіти НДР в межах IV етапу 

вплинули такі чинники: політичні (зміна політичного курсу СЄПН, ЦК якої очолив 

Е. Гоннекер; політика німецького примирення, налагодження контактів із 

Заходом), соціальні (зростання соціальної напруги через труднощі 

працевлаштування випускників ЗВО, дефіцит товарів масового споживання й 

побутових послуг), економічні (слабкість економіки НДР через дефіцит природних 

ресурсів, посилення її залежності від СРСР; труднощі впровадження новітніх 

технологій; відсутність інновацій в економіці), ідеологічні (зневіра населення в 

переваги соціалізму), педагогічні (слабка матеріальна база університетів та інших 

ЗВО, низька якість викладання тощо).  

Система університетської освіти НДР на цьому етапі була представлена 

університетами (6 повними (м. Берлін, Лейпциг, Росток тощо) і 2 технічними (м. 

Дрезден і Карл-Маркс-Штат)), 8 вищими технічними школами з університетським 

статусом (мм. Кьотен, Ціттау, Ерфурт тощо), де навчалось близько 130 000 

студентів. 

Доведено, що стратегічні напрями освітньої політики в галузі 

університетської освіти НДР у межах виділеного етапу визначали: Державний 

секретаріат з питань вищої освіти, ЦК СЄПН, Планова комісія при Раді міністрів 

НДР. Прийняті ними рішення було викладено в Законі про освіту (1965), в статтях 

Конституції НДР (1968). Зауважимо, що положення названих документів широко 

обговорювалися під час громадських дискусій, а також засідань учасників IV 

конференції з проблем вищої школи (1967), результати яких знайшли відображення 

в «Принципах подальшого розвитку викладання та наукових досліджень у вищій 

школі НДР». Метою університетської освіти в межах визначеного етапу було 
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проголошено професійну підготовку фахівців із високим рівнем наукової 

кваліфікації й соціалістичним світоглядом.  

Вивчення досвіду діяльності університетів НДР засвідчило, що в освітній 

процес було впроваджено трьохетапну структуру, яка була характерна для 

радянської моделі навчання. Пріоритетними галузями для проведення наукових 

досліджень університетами НДР було визначено такі: фундаментальні дослідження 

в галузі математики, природничих наук та техніки. Фінансування та планування 

наукової діяльності університетів здійснювалося з державного бюджету й мало на 

меті забезпечення тісного зв’язку університетів із виробництвом і промисловістю в 

цілому.  

Доведено, що суттєвий вплив на розвиток університетської освіти НДР мали 

праці Й. Кайля, П. Пастернака та інших. Центральною дослідною установою, що 

координувала дослідну роботу й практичне впровадження результатів науково-

педагогічних досліджень стала Академія педагогічних наук НДР (1970). 

Удосконаленню освітнього процесу в університетах НДР сприяла також діяльність 

педагогічних факультетів і кафедр; прийняття «Рамкової програми підготовки та 

перепідготовки педагогічних кадрів на базі педагогіки вищої школи в 

університетах і ЗВО НДР» (1971); організація спеціальних університетських 

підготовчих курсів; проведення колоквіумів за проблематикою педагогіки вищої 

школи.  

До переліку недоліків університетської освіти НДР, що гальмували її 

розвиток на цьому етапі, зараховано: недостатню самостійність, низьку особисту 

відповідальність і творчість суб’єктів освітнього процесу, жорстке зовнішнє 

планування курсу професійної підготовки.  

Основні положення розділу опубліковано у таких наукових працях: [5 –8]. 
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РОЗДІЛ 5. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В 

ОБ’ЄДНАНІЙ НІМЕЧЧИНІ (1990 р. – 2018 р.) 

 

 

5.1 Етап консолідації зусиль освітніх політиків і наукової громадськості 

задля посилення конкурентоспроможності університетської освіти об’єднаної 

Німеччині; упровадження ринкових механізмів в основу її управління (1990 р. – 

1997 р.). 

 

Об'єднання ФРН та НДР в єдину Німеччину відбулося шляхом включення 

східнонімецьких земель в політичну і соціально-економічну системи Західної 

Німеччини на підставі укладених в 1990 р державних договорів між ФРН і НДР: 

Договору про створення валютного, економічного й соціального союзу, Договору 

про підготовку та проведення перших загальнонімецьких виборів німецького 

Бундестагу та Договору про державне об'єднання НДР і ФРН. Після об'єднання 

країни перед урядом ФРН постало завдання проведення реформ, спрямованих на 

інтеграцію нових земель в єдину країну, а контури нової політичної системи 

єдиної країни були прописані в Договорі про підготовку та проведення перших 

загальнонімецькаих виборів від 3 серпня 1990 г. Цей договір послужив підставою 

для механічного перенесення законодавства ФРН про вибори на нові (східні) 

землі. Незадовго до підписання договору було змінено адміністративно-

територіальний поділ НДР: 16 адміністративних округів НДР були перетворені на 

п'ять нових федеральних земель і окрему федеральну землю Берлін відповідно до 

адміністративного поділу ФРН. 

Підписаний 31 серпня 1990 р. Договір про державне об'єднання позначив 

подальший етап перенесення політичної системи ФРН на територію колишньої 

НДР. Згідно з ним територія НДР увійшла до складу Федеративної Республіки на 

підставі статті 23 Основного закону, що означало вступ у силу Основного закону і 

правових норм ФРН в нових землях. Таким чином, альтернативний варіант 

об'єднання країни шляхом створення нової держави і прийняття нової конституції 
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відповідно до статті 146 Основного закону ФРН не був реалізований. Замість 

об'єднання країни фактично відбулося приєднання НДР до ФРН («аншлюс» (нім. 

«Anschluss») – С.Ч.), що як історичне поняття має і сьогодні негативну конотацію 

в зв'язку з приєднанням до Третього Рейху Австрії та Судетської області 

Чехословаччини в 1939 р. 

Прихильниками саме приєднання території НДР до ФРН на основі 23 статті 

Основного закону ФРН виступили західнонімецька консервативна правляча 

коаліція ХДС/ХСС і значна частина східнонімецького консервативного «Альянсу 

за Німеччину», які бачили в приєднанні НДР до ФРН можливість прискорити 

об'єднання країни в умовах можливого різкого погіршення зовнішньополітичної 

ситуації. Крім того, згідно з проведеними соціологічними опитуваннями, 

більшість населення ФРН (89,9% західних і 84,1% східних німців) виступала за 

швидке об'єднання й підтримували прийняття Основного закону ФРН як 

конституції єдиної країни [119]. Однак складається враження, що підтримка 

населенням об'єднання Німеччини ідеї механічного входження колишньої НДР до 

ФРН на основі статті 23 не було єдиним чинником реалізації даного політичного 

сценарію. Ще одним чинником такого варіанту об'єднання країни слугувала, на 

наш погляд, переконаність західнонімецького політикуму в тому, що крах НДР 

був яскравим доказом переваги західнонімецької політичної та економічної 

системи над східнонімецькою.  

Таким чином, необхідність в запозиченні ФРН будь-якого позитивного 

досвіду у НДР автоматично відпадала, а переконаність у перевазі 

західнонімецької моделі життя над східнонімецькою чітко пролунала у 

висловлюваннях багатьох впливових політиків ФРН на початку 1990-х рр., 

зокрема міністра внутрішніх справ ФРН В. Шойбле (ХДС). У своєму зверненні до 

громадян колишньої НДР цей політик однозначно висловився про факт 

приєднання Східної Німеччини до Західної, а не навпаки, тим самим давши новим 

громадянам ФРН зрозуміти, що німецьке об'єднання не було дорогою з 

двостороннім рухом [119]. Сенс даних і подібних йому висловлювань не міг 

залишитися непоміченим громадянами колишньої НДР, сформувавши у них 
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відчуття своєї ущербності. Подібні висловлювання політиків вищого рангу 

викликали критику представників лівих політичних сил лівого крила СДПН, 

представників спадкоємиці СЄПН Партії демократичного соціалізму (ПДС) та 

громадянського руху НДР «Новий форум». Спільна комісія Бундестагу і 

Бундесрату, утворена на підставі Договору про об'єднання в 1991-1993 рр для 

розгляду та внесення поправок до Основного закону ФРН, не змогла створити 

своєю роботою видимість рівноправного об'єднання країни через домінування в її 

складі західнонімецьких політиків, представники ХДС / ХСС і Вільної 

демократичної партії (ВДП), які залишили Основний закон ФРН без серйозних 

змін. [61, с. 13].  

Отже, включення нових федеральних земель в політичну систему єдиної 

країни передбачало переміщення на схід західнонімецьких політичних і 

адміністративних інститутів, а також Основного закону без істотних змін, що 

пояснюється відсутністю в НДР впливової політичної сили, яка могла б 

запропонувати альтернативний сценарій, в тому числі в сфері освіти. 

Як зазначив П. Пастернак [183], оновлення університетів та 

реструктуризації всієї системи вищої освіти у Східній Німеччині на початку 1990-

х рр. в цілому відбувалося у відповідності до Західнонімецького Рамкового закону 

про вищу освіту і проходило в чотири етапи: 

І етап – розпуск структур СЄПН та ССНМ в університетах та галузевих 

ЗВО; запровадження академічної свободи, вільний доступ до навчання, 

виключення ідеологічних складових із курсу навчання та дослідження; 

можливість вільного академічного спілкування на міжнародному рівні; 

ІІ етап – зміни у змісті університеської освіти та науки: 1) відокремлення 

науки і політики, деідеологізація і деполітизація змісту університеської освіти і 

навчального процесу шляхом вилучення із навчального процесу основ марксизму-

ленінізму, мілітарної та парамілітарної підготовки; 2) закриття або відновлення (з 

новим персоналом) усіх кафедр, наукова методологія яких демонструвала тісні 

зв’язки з політичною системою, зокрема економікою, правом та соціальними 

науками; 3) перебудова предметів та дисциплін: навчальні програми були 
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адаптовані до західнонімецьких стандартів, але з певним простором для 

інновацій; 4) скасування високого ступіня спеціалізації у професійній підготовці 

(див. Б. Кєм (1996) [144]. 

ІІІ етап – структурні зміни:  1) відновлення самоуправління студентів та 

зняття обмежень академічної свободи; 2) упровадження вільного доступу до 

навчання в ЗВО; 3) впровадження кадрової структури, характерної для 

західнонімецької системи вищої освіти; політична та наукова оцінка персоналу та 

припинення трудових договорів у разі негативних результатів; 4) збільшення 

кількості університетів до 16 шляхом заснування нових університетів (у 

мм.  Франкфурті-на-Одері, Котбусі та Ерфурті) і надання університетського 

статусу галузевим ЗВО (у мм. Потсдамі, Фрайберзі, Ільменау та Веймарі) [75]; 

ІV етап – поліпшення обладнання східнонімецьких університетів та 

науково-дослідних інститутів за рахунок фінансових трансфертів [Pasternack, c. 

15– 16]. 

Ці заходи, спрямовані здебільшого на роз'єднання політики й науки, на 

думку П. Пастернака [183 c. 23], на початку 1990-х рр. політика й наука знову 

були об'єднані: кадрові комісії та міністерства проводили політичні оцінки вчених 

та їхніх біографій, так звані перевірки доброчесності з метою здобуття 

соціального прогнозу щодо придатності (або непридатності) кандидатів до 

державної служби у ФРН. Робота кадрових комісій, які складалися вийнятково з 

представників університетської та наукової спільноти Західної Німеччини і 

здійснювали перевірку персоналу у східнонімецьких ЗВО і науково-дослідних 

центрах, супроводжувалися масовими звільненнями персоналу науковців і 

викладачів східнонімецьких університетів, галузевих ЗВО і науково-дослідних 

установ. За даними П. Пастернака, штат співробітників університетів та інших 

ЗВО скоротився порівняно до 1989 р. приблизно на 60 % (з великими 

відмінностями в окремих нових федеральних землях) [183, c. 23]. Як стверджує 

науковець, скорочення, насамперед, торкнулося Східного Берліна та Саксонії, де 

було сконцентровано майже 50 % всього наукового персоналу колишньої НДР. У 

Лейпцизькому університеті, Дрезденському Технічному університеті й 
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університеті ім. Гумбольдта в Берліні у 1990 р. було скорочено дві третини 

співробітників [183, с. 24]. 

У нових умовах погіршилися можливості працевлаштування і продовження 

наукової або викладацької кар'єри молодого й середнього покоління вчених через 

їхню стигматизацію як осіб, професійне становлення котрих відбулося, 

насамперед, завдяки членству в ССНМ і СЄПН. Кадрові комісії приходили до 

висновку про незначну придатність колишніх науковців і викладачів НДР для 

інтеграції в новий освітній і науковий простір та наукової соціалізації у 

відповідних мережах, а прогалини в професорсько-викладацькому складі 

східнонімецьких освітніх і наукових закладах досить швидко заповнювалися 

наявними людськими ресурсами західнонімецької науки, зокрема носіями вченого 

звання доктора наук, яке не завжди відбивало високу кваліфікацію цих осіб. 

Варто зазначити, що модернізація системи вищої освіти колишньої НДР 

вимагало використання широких людських та фінансових ресурсів для її 

максимальної адаптації до західнонімецьких умов, хоча система вищої освіти 

ФРН потребувала реформ, що були розпочаті в західнонімецькій університетській 

системі наприкінці 1980-х рр. [185]. Наразі в університетській спільноті ФРН 

існують різні позиції щодо питання про те, наскільки сильно загальмувалися ці 

реформи через об’єднання Німеччини. Водночас, як зазначає сучасна німецька 

дослідниця Б. Кєм [144], широко поширена думка, що відновлення та 

реструктуризації східнонімецької системи вищої освіти не могли відбуватися при 

паралельній реформі західнонімецької системи вищої освіти. Тим не менше, 

процес об'єднання систем вищої й зокрема університетської освіти ФРН і НДР 

несподівано спричинив нові проблеми та обумовив нові можливості для взаємодії 

обох частин системи. У цьому контексті, як зазначила Б. Кєм [144], не варто 

недооцінювати роль східнонімецької системи вищої освіти як стимулу для 

реформ і змін у всій німецькій системі вищої освіти.  

Установлено, що реформуванню вищої освіти ФРН на початку 1990-х рр. 

сприяли три фактори: 1) процес трансформації східнонімецької системи вищої 

освіти стимулював впровадження інновацій у галузі управління університетською 
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освітою, викладання та розробки навчальних програм; 2) пріоритет викладання, 

індивідуальна робота й тісна співпраця зі студентами як традиції вищої освіти 

НДР стали прикладом для західнонімецьких університетів; 3) новостворені 

структури у Східній Німеччині демонстрували більшу гнучкість, більшу 

відкритість до експериментів і реформ. 

На етапі злиття двох систем вищої освіти виникали нові складні завдання та 

спостерігалися взаємні впливи однієї системи на іншу: по-перше, жорстке 

оцінювання якості наукової роботи в східнонімецьких університетах та 

позауніверситетських науково-дослідних установах, що відбулося за широкої 

участі західнонімецьких учених, вплинуло на західнонімецькі університети. Було 

подолано професорський опір будь-якій формі зовнішнього оцінювання наукових 

досліджень після його застосування в Східній Німеччині. По-друге, 

реструктуризація східнонімецької вищої і зокрема університетської освіти не 

призвела до одночасних змін у формах та змісті викладання, навчання та 

досліджень, а деякі з найцікавіших та найперспективніших імпульсів для 

інновацій в організації викладання та навчання надійшли із східнонімецьких 

університетів та заслуговують позитивної оцінки і впровадження в практику 

західнонімецьких університетів (див. Б. Кєм (1996)). Варто зазначити, що в 

цілому, лише з середини 1990-х рр. можна спостерігати нову динаміку, яка 

поступово охопила всю німецьку університетську систему й дала новий поштовх 

для реформ та інновацій.  

За даними проведеного дослідження ситуація, що склалася в німецьких 

університетах на початку 1990-х рр., була досить складною й заслуговувала на 

особливу увагу, тому що в них навчалося, за даними сучасної німецької 

дослідниці Л. Кюлер, приблизно 75% від загальної кількості студентів [154; 107]. 

Водночас у вищих професійних школах склалася досить схожа, але не настільки 

гостра ситуація, що виникла через вище згадане «Рішення про відкритість», 

прийняте міністерствами освіти і релігії федеральних земель у 1977 р. [66], що 

рекомендувало всім західнонімецьким ЗВО здійснити зарахування максимально 

можливої кількості абітурієнтів і призвело до «переповненості» студентських 
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аудиторій в університетах. Вищим професійним школам удалося запропонували 

студентам більш структуровані навчальні програми з більш короткими термінами 

навчання і не займатися підготовкою молодого покоління вчених, приділяючи 

більше уваги тісним зв'язкам з практикою і якістю навчання. Таким чином, на 

початку 1990-х рр. вищі професійні школи опинилися підготовленими до ситуації 

масової вищої освіти в умовах глобалізації й становлення інформаційного 

суспільства ніж університети, однак навчання у вищих проофесійних школах 

залишалось, як зазначив Ѓ. Лєнгард у своїй праці «Європейські й німецькі 

перспективи політики в галузі вищої освіти» (2004) [157] у сприйнятті населення 

ФРН менш престижним за навчання в університетах через властиву цим 

спеціалізованим ЗВО прикладну орієнтацію навчання, що позначалося на 

кількості студентів, яка, як і раніше, складала приблизно 25% від їхнього 

загального числа.  

Університетські структури, які ще на початку 1990-х рр. орієнтувалися у 

своїй діяльності на положення конституції ФРН, що припускали забезпечення 

рівності умов життя громадян на території ФРН, а також соціальної рівності в 

галузі освіти. Однак в умовах «освітньої експансії», коли вища освіта  стала 

масовою, університети не могли більше відповідати вимогам соціально-

економічної ситуації в суспільстві. Характерні риси німецької системи вищої 

освіти, які довгий час сприймалися і сприймаються наразі як її непорушні й 

безсумнівні переваги, виявляють значні й серйозні недоліки. Дотепер німецька 

держава гарантувала прозорість і надійність життєдіяльності університетів, а 

також рівність освітніх можливостей німецьких громадян, проте державне 

регулювання університетів призвело до значного обмеження університетської 

автономії через надмірну регламентацію державними органами прав і обов'язків 

університетів та надмірно бюрократизувало ці заклади.  

Установлено, що на початку 1990-х рр. в галузі вищої і зокрема 

університетської освіти склалася ситуація, характеристиками якої стали:  

1) неефективність роботи системи вищої освіти, обумовленою державним 

регулюванням, насамперед, питань фінансування університетів і вищих 
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професійних шкіл і, як наслідок, суворим державним регламентуванням   

використання освітніми закладами наданих їм коштів;  

2) схильність до уніфікації, яка сприяє якісному нівелюванню й 

усередненню здобутків у всіх сферах діяльності німецьких університетів;  

3) тривалий процес узгодження рішень на рівні Конференції міністрів освіти 

й культу та Конференції ректорів ЗВО, що гальмував упровадження інновацій в 

галузі університетської освіти ФРН;  

4) недофінансування університетів, викликаним перевантаженням 

державної системи фінансування через експансію університетської освіти;  

5) переповненість аудиторій  студентським контингентом через надання 

університетам коштів з урахуванням кількості вступників тобто через облік 

виділених ресурсів на «вході»;  

6) здійснення контролю за  науковою і дидактичною компетенцією 

викладачів та діагностика академічних і дослідницьких здібностей студентів на 

«вході» на шкоду обліку якісних параметрів їхньої діяльності, тобто на «виході» 

[5; 6; 8;10].  

За даними наукових джерел (М. Еш (1999) [53 ], О. Барц (2005) [59 ], Б. фон 

Брокке (1999) [73], А. Буркгард і Г. Квайзер [77], М. Дакснер (1999) [83], 

Г. Фєдеркайль і Ф. Цігеле (2001) [95] та ін.), на початку 1990-х рр. німецькі 

університети виконували свою дослідну функцію не в повному обсязі, а їхні 

наукові досягнення варто оцінювати як досить посередні, що пояснюється дією 

таких чинників: 1) відсутністю конкурентного середовища в науці; 2) недостатнім 

створенням стимулів для покращення результатів дослідної роботи як окремими 

науковцями, так і окремими науковими підрозділами; 3) непорушністю гарантій 

матеріального становища університетських професорів через наданий їм довічний 

статус державних службовців; 4) відсутністю процедури перевірки подальшої 

наукової ефективності професорів, а також дієвої й прозорої процедури 

оцінювання результативності роботи вчених у дослідженні й навчанні; 5) 

тривалою залежністю молодого покоління вчених від професорів у межах 

існуючої системи університетської кар'єри, яку професори найчастіше свідомо 
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гальмували через побоювання за непорушність своїх університетських позицій і 

привілеїв; 6) повним «фінансовим заступництвом» з боку держави, що оберігало 

університети  протягом ХІХ і першої половини ХХ ст. від впливу на них 

соціально-економічних процесів у суспільстві і світі, що посилило їхню 

безвідповідальність перед державою за використані державні кошти, зокрема в 

умовах масової університетської освіти [1; 4-10]. Усі вищезгадані недоліки 

спричинили халатне ставлення університетських науковців до своїх безпосередніх 

обов'язків, призвели до неефективності університетської науки, створили 

перешкоди до впровадження інновацій, до зрівнялівки в оплаті праці 

співробітників, до боротьби між професорами за відносно незначні державні 

кошти в умовах недофінансування сфери освіти. 

Хронічне недофінансування вищої освіти й університетської освіти зокрема 

з боку німецької держави спричинило стагнацію в цій галузі на початку 1990-х 

рр., яка мала такі ознаки:  

1) слабо розвинуті зв'язки університетів з економікою і суспільством;  

2) недостатню кореляцію навчальних програм з галуззю практичного 

застосування придбаних студентами знань, навичок і умінь, а також з ринком 

робочої сили;  

3) зосередженість університетів на дослідницькій діяльності в межах 

замовлень комерційних структур і недостатнім ступенем залучення до цієї сфери 

студентів;  

4) зневагою до розвитку технологій навчання, адекватних масовій вищий 

освіті;  

5) ігноруванням індивідуальної роботи зі студентами і як наслідок не тільки 

втратою довірчих стосунків між студентами й викладачами в процесі навчання й 

учіння, але й  значним відчуженням між ними [1].  

Стагнація в університетській освіті знецінила фундаментальний для 

університетського навчання в Німеччині принцип академічної свободи, 

призначення якого полягало в стимулюванні студентів до прояву ініціативи й 

несення власної відповідальності за свою навчальну діяльність. Реалізація 
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зазначеного принципу в умовах університетської кризи, що утворилася 

наприкінці визначеного нами етапу (80-ті рр. ХХ ст.), перетворилося на суттєвий 

недолік, оскільки індивідуальна практика організації навчального процесу самим 

студентом, самостійне складання індивідуального навчального плану, 

необов'язкове відвідування лекцій та інших навчальних заходів призвели до 

значного падіння якості їхньої професійної підготовки, до затягнутості 

навчального процесу і збільшили кількість відрахованих студентів через 

академічну неуспішність. Концепція навчальної свободи і навчання через наукову 

діяльність, таким чином, перестала відповідати умовам масової вищої освіти [5].  

До недоліків розвитку університетської освіти Німеччини на початку 

виділеного нами етапу, називалося уніфікацією умов вступу абітурієнтів до 

університету та інших ЗВО, що сприймалося німецьких суспільством і 

університетською спільнотою як досягнення демократії й ефективний спосіб 

розширення соціального складу студентства, призвело до зниження якості 

університетської освіти, атестат зрілості, який засвідчував здатність випускників 

шкіл до набуття вищої освіти й осмисленого вибору абітурієнтом своєї 

майбутньої спеціальності, в умовах масової вищої освіти виявляв свою 

невідповідність актуальній ситуації. Уніфікація умов вступу до університетів на 

визначеному нами етапі її розвитку (початок 90-х рр. ХХ ст.) не враховувала 

істотні розходження в рівні засвоєння абітурієнтами певного навчального 

матеріалу, що виявлялося вже на початковому етапі навчання студентів-

початківців. А згодом це призвело до неефективності процесу навчання в 

університеті, оскільки змушувало викладачів здійснювати додаткові навчальні 

заходи зі студентами для нівелювання розбіжностей у засвоєнні шкільного 

навчального матеріалу.   

На думку Л. Кюлер [154], варто визнати факт збереження в німецькій галузі 

університетської освіти значної кількості ідейних і структурних елементів, 

запозичених із ХІХ ст., що стосується, насамперед, університетів і меншою мірою 

вищих галузевих шкіл. Оскільки дані два типи ЗВО мали різні відправні умови 

функціонування, то ситуація, яка склалася в них напередодні прийняття новел 
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Рамкового закону про вищу освіту в 1998 р., припускає окремий розгляд стану 

справ у цих двох типах ЗВО. Традиційно управління галуззю вищої освіти 

Німеччини здійснюється державою, яка мала створювати й забезпечувати загальні 

умови функціонування цієї галузі, а прихильність німецьких університетів до 

неогуманістичної концепції набуття освіти і формування особистості через 

заняття наукою, до основних ідей єдності і свободи дослідження й навчання не 

дозволяють їм перебороти в собі зневагу до вищих професійних шкіл. Успішне 

складання іспитів на одержання атестата зрілості забезпечує вільний вибір 

абітурієнтом привабливого для нього ЗВО і спеціальності й сприймається як 

передумова для вступу, насамперед, до університету, де студенти здобувають 

надалі знання за обраною спеціальності, але не орієнтуються на їхнє подальше 

прикладне застосування, мають право на одержання вченого ступеню доктора 

наук після закінчення курсу навчання в університеті.  

Як зазначає Л. Кюлер у своїй дисертації «Орієнтація реформ німецької 

системи вищої освіти, розпочатих у 1998 р., на взірець американської системи 

вищої освіти» (2005) [154], орієнтація університетської галузі Німеччини на 

освітні ідеї епохи неогуманізму в ХІХ і на початку ХХ ст. забезпечила значну 

привабливість моделі німецького університету для багатьох країн світу, однак 

університетська освіта у 1980 – 1990 рр. перестала відповідати міжнародним 

стандартам на тлі глобальних змін у галузі вищої освіти, а тому потрапила  під 

найсильніший тиск  реформаторських  ідей. Ідейні й структурні засади німецької 

університетської освіти  в 1970 рр. піддалися суттєвим змінам, оскільки 

успадкована ними із ХІХ ст. концепція формування особистості через заняття 

наукою, а також переважно дослідницька орієнтація неогуманістичного 

університету, яка знаходила підтримку з боку держави,  спиралися  на 

гарантовану юридичну рівність можливостей молодих людей як у процесі вступу 

до ЗВО, так і на етапі закінчення курсу навчання в ньому.  

Рівність можливостей, що стала результатом значної уніфікації галузі вищої 

освіти і знайшла своє відображення в різноманітних державних рішеннях щодо 

організації діяльності вищої школи й управління ЗВО, їхнього фінансування, умов 
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вступу до них, організації навчального процесу й порядку проведення іспитів, а 

також вирішення кадрових питань. Ці заходи, які випливали із Федерального 

рамкового закону про вищу освіту (1976) та відповідних земельних законів, 

ухвалених на межі 60-х – 70-х рр. ХХ ст. (див попередній розділ), забезпечили 

рівні умови для професорів у галузі дослідження й викладання, а також умови 

вступу до ЗВО, рівні для всіх абітурієнтів, однакові вимоги до успішності 

студентів й одержання ними рівноцінних дипломів. Основне завдання держави 

полягало, таким чином, в уніфікації юридичних і формальних загальних умов 

забезпечення діяльності  професорів і студентів, а провідні засади до забезпечення  

гомогенності в галузі вищої школи були обумовлені факторами, які частково 

мають неогуманістичне коріння, а саме:  

− організація діяльності ЗВО і зокрема університетів державними органами;  

– забезпечення соціальної рівності за допомогою уніфікації загальних умов 

діяльності ЗВО і умов вступу до них (див. працю Е. Гьодль, Ц. Вольф  «Реформа 

вищої школи і менеджмент вищої школи» (1999) [122 , с. 200]; 

− відсутність фінансових стимулів удосконалення процесу викладання і 

проведення досліджень у зв'язку з гарантуванням державою фінансової 

стабільності для всіх учасників навчального процесу; 

− відсутність умов для становлення конкуренції між викладачами за кращих 

студентів, оскільки, по-перше, оплата роботи викладачів не здійснювалася з 

урахуванням їхньої особистої результативності, по-друге, оплата студентами 

освітніх послуг не відбувалася – ці два моменти зрівнювали положення 

викладачів і не створювали конкурентного середовища в цій галузі [122, с. 200 − 

281, 210];  

−  посередній рівень наукових досліджень переважної більшості науковців в 

німецьких університетах, викликаний здебільшого відсутністю матеріальних 

стимулів для їхнього професійного удосконалення;  

− одержання вченого ступеня доктора наук як головної умови призначення 

на професорську посаду;  
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− автоматичне підтвердження професійної придатності для заняття ви-

кладацькою роботою здатністю до проведення досліджень, засвідченою ученим 

ступенем;  

− успішне складання іспитів на атестат зрілості як нібито гарантія й 

запорука абсолютної однорідності сукупних базових знань вступників до 

університетів з переліку навчальних предметів, передбачених навчальною 

програмою для загальноосвітніх шкіл;  

– пріоритетність заняття науково-дослідницькою роботою в порівнянні з 

професійною практичною підготовкою, яка нібито не впливає на формування 

особистості;  

− заперечення необхідності в аналізі й оцінці результатів становлення 

молодого фахівця як гармонійно розвинутої особистості [122, с. 62].   

Проте, як зазначає Л.Л. Кюлер [154], вищезгадані основні критичні 

положення, висвітлені в концепціях реформування університетської освіти 1990 -

х років, на жаль, не знайшли місця у реформах 1970-х рр., а тому ці реформи були 

досить половинчастими й вимагали свого продовження у 90-х рр. ХХ ст. У першій 

половині 1990-х рр., за даними Л. Л. Кюлер, наукові дискусії університетської 

спільноти були сконцентровані навколо проблеми визначення суті й ролі 

наукового дослідження. На визначеному етапі концепція набуття освіти через 

участь у наукових дослідженнях як спосіб формування особистості демонструвала 

свою неспроможність з кількох причин. По-перше, спеціалізація наукових 

дисциплін у німецьких університетах призводила до переважно когнітивного 

отримання знань, а визначення якості успішності здійснювалося за допомогою 

складання поточних семестрових іспитів. На початку 1990-х рр., за даними 

Л. Л. Кюлер, збільшилася кількість випускників університетів, котрі планували 

своє працевлаштування у сфері приватного бізнесу, виходячи з можливостей 

кар'єрного росту й кращого фінансового забезпечення своєї діяльності, однак 

отримана спеціальна і за своєю суттю теоретична університетська освіта, 

недостатньо орієнтована на практику, виявляла труднощі в практичному 

застосуванні отриманих знань.  
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По-друге, відсутність у випускників наукових університетів знань, умінь і 

навичок, необхідних для виконання функціональних обов'язків у сфері 

підприємницької діяльності, суттєво знижувала конкурентоспроможність 

випускників університетів на ринку праці й ускладнювала процес їхнього 

працевлаштування, а тому змушувала їх підвищувати свою професійну 

кваліфікацію на спеціалізованих курсах чи радикально змінювати її, що слугувало 

підтвердженням обґрунтованості ідеї довічної освіти, яка з’явилася в 

університетських дискусіях на початку 90-х років ХХ століття.  

Отже, відкидання концепції практичної орієнтації університетського 

навчання, яка слугувала на визначеному етапі дослідження запорукою збереження 

академічного статусу німецьких наукових університетів, продемонструвала свою 

помилковість, підривала довіру до університетської освіти в силу її ригідності, 

бюрократизації й нездатності  швидко реагувати на соціально-економічні зміни в 

суспільстві.  

Другою суттєвою проблемою університетських обговорень на визначеному 

етапі дослідження стало забезпечення у ФРН, що була визначена в Основному 

законі ФРН соціально орієнтованою державою, рівних можливостей громадян у 

набутті вищої й зокрема університетської освіти. Принцип інклюзивності вищої 

освіти, що був прописаний у Рамковому законі про вищу освіту (1976) і мав 

гарантувати всім німецьким громадянам рівні можливості набуття вищої й 

зокрема університетської освіти, за нашими даними, виконувався не повною 

мірою. Деякі громадяни, котрі не вписувалися в розроблену схему, тобто доступ 

до вищої освіти через атестат зрілості, отриманого після закінчення гімназії, не 

мали шансів на вступ до університету і тим самим на успіх у будь-яких 

престижних сферах життя німецького суспільства.  На думку Т. Барґеля, яку він 

виклав у своїй статті «Життєві відчуття й перспективи студентів» (2000) [58], 

спосіб зарахування абітурієнтів до наукових університетів і університетів 

прикладних наук не був обґрунтованим, оскільки поточні оцінки студентів-

початківців свідчили іноді про досить низький рівень базових знань, отриманих 

ними в середній школі, що змушувало викладачів витрачати додатковий час на 
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ліквідацію прогалин у знаннях. Він також указував на те, що можливість 

студентів майже безкінечно подовжувати строк навчання в університеті і значна 

кількість студентів, відрахованих із німецьких університетів за власним бажанням 

чи академічну неуспішність, ставили під сумнів не тільки наявність навчальної 

мотивації, а й їхні інтелектуальні, відповідальне ставлення до вибору майбутньої 

професії, самостійність у процесі набуття ними наукової освіти, а також занадто 

широку академічну свободу.  

М. Дакснер у своїй праці «Блокований університет. Чому науці потрібен 

інший ЗВО» (1999) [83] зазначив, що якість викладання в німецьких 

університетах на початку 1990-х рр. була досить низькою через нерозуміння або 

ігнорування факту, що дослідження як вид діяльності дуже сильно відрізняється 

від викладання, а наукові успіхи вченого не є автоматичною гарантією його 

педагогічних і дидактичних якостей. На думку цього науковця, якість досліджень 

не могла бути високою, коли захист науковцем дисертації доктора наук як 

необхідна передумова для одержання посади професора в університетах 

автоматично сприймається як підтвердження його суттєвого внеску в розвиток 

університетської науки.  

Завдяки відновленню політичних дискусій про світовий технологічний 

статус ФРН і її загальну здатність до інновацій проблеми в університетській освіті 

об’єднаної Німеччини викликали помітну увагу політиків і науковців і, нарешті, 

стали предметом загального інтересу в суспільстві. Вимога щодо здійснення 

докорінних змін у внутрішніх структурах і в зовнішніх зв'язках університетів у 

межах невідкладного реформування цих закладів стала зрозумілою для всіх, 

незважаючи на дискусії про необхідні для цього засоби і шляхи, які з початку 

1990 рр. ставали все більш інтенсивними. При всьому розходженні думок,  оцінок 

і інтересів учасників цих дискусій у них сформувалася принципова єдність у 

баченні того, що німецькі університети і вищі галузеві школи повинні відповідати  

новим вимогам у національному і глобальному змаганні на ринку освітніх послуг 

в умовах розвитку суспільства знань. 
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Отже, сформувалося розуміння необхідності здійснення таких заходів: зміна 

системи керування університетами шляхом відходу від постанов і розпоряджень 

державних органів до системи стимулів; налагодження змагання між 

університетами за студентів і науковців і профілювання університетів як 

передумова успішності цього змагання; налагодження університетами більш 

інтенсивної кооперації з іншими ЗВО і з приватним бізнесом; упровадження 

мобільності й прозорості у відносинах між університетами й окремими їх типами 

в межах ЄС і перетворення їх на невід'ємні характеристики навчального закладу і 

навчального процесу ньому; посилення орієнтації діяльності університетів на 

потреби ринку праці в умовах формування інформаційного суспільства; пошук 

шляхів і способів пристосування німецьких університетів до змін внутрішніх і 

зовнішніх умов їх функціонування.  

У ході пошуків шляхів виходу із кризи галузі вищої освіти ФРН 

визначилися найважливіші цілі політики, а саме:  

1) зменшення прямого втручання з боку держави в діяльність ЗВО і надання 

їм значної автономії;  

2) трансформація ЗВО із суміжних органів державної влади на самостійних 

партнерів за оформлення договірних стосунків між державою й університетами;  

3) надання ЗВО державних коштів з урахуванням результатів їхньої 

діяльності, тобто орієнтація на критерії ефективності;  

4) розробка взаємоприйнятної системи звітності й оцінювання для виміру 

цієї ефективності;  

5) професіоналізація менеджменту вищої школи і зміна стилю його 

діяльності за зразком менеджменту підприємств.   

У галузі державного фінансування й управління університетською освітою 

упродовж 1990-х рр. відбувалися глибокі зміни, які позначилися на застосуванні 

підходів і методів менеджменту комерційних структур, суть яких полягала в тому, 

що відповідальність за надання державних коштів було перекладено з пліч 

федеральних органів на плечі федеральних земель. Надання державних коштів 

німецьким ЗВО визначалося не стільки їхніми потребами, скільки показниками 
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досягнутих ними результатів, а розподіл коштів усередині ЗВО більше не 

відбувався шляхом подвійної бухгалтерії й відповідно до переліку бухгалтерських 

статей, а здійснювався в більш вільному режимі з використанням методів 

комерційного бухгалтерського обліку. З наданням більшої відповідальності 

федеральним землям і університетам у 1990-х рр. ЗВО отримали не тільки більшу 

свободу в прийнятті рішень і способів їх здійснення, але й свободу застосування 

наданих їм коштів в умовах жорсткої конкуренції з іншими ЗВО і землями. Для 

того, щоб в умовах жорсткої конкуренції за відносно незначні кошти створити 

додаткові стимули для університетів, а також підвищити ефективність 

використання цих коштів, уряди федеральних земель почали укладати зі своїми 

ЗВО договори, у яких були зафіксовані загальні цілі, показники ефективності й 

фінансові гарантії (детальніше див. Додаток Ж.).  

Варто зазначити, що ще одним важливим фінансовим питанням будівництва 

системи вищої освіти ФРН є питання студентських стипендій. У Німеччині 

надання фінансової підтримки молодим людям, котрі набули середньої освіти не в 

процесі навчання на підприємстві, регулюється федеральним законом про 

надання фінансової підтримки студентам, а право законодавчої ініціативи для 

прийняття закону про надання фінансової підтримки студентам належить 

федерації. Студенти, що подали заяву про одержання виплат, передбачених цим 

законом, повинні бути громадянами ФРН, а їхній вік до початку навчання у ЗВО 

не мусить перевищувати 30 років. Надання фінансової допомоги студентам 

залежить від матеріального стану сім’ї: фінансова допомога нараховується в 

залежності від власних доходів студента, а також доходів подавця клопотання, 

доходів чоловіка (жінки) і батьків. Розмір наданої фінансової допомоги  

складається на 50% із суми, яку не потрібно відшкодовувати державі, і на 50% з 

позики, яку випускник ЗВО мусить сплачувати на заздалегідь погоджених умовах. 

Як зазначено вище, державні наукові університети та вищі галузеві школи 

були змушені значною мірою мислити категоріями економіки й організації 

виробництва. Протягом останніх років через обмеженість фінансових 

можливостей держави та підвищення інтенсивності конкурентної боротьби вони 
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займалися пошуком можливостей залучати в цю сферу поряд з державними 

коштами також приватні пожертвування. Використання приватних джерел 

фінансування має стимулювати зв'язок ЗВО із приватним сектором економіки і 

тим самим з ринком робочої сили. Уже давно фінансові пожертвування 

університетам і спеціалізованим ЗВО здійснюється приватними особами чи 

підприємствами, а також давно існує кооперація між наукою й вільною 

економікою. Новими в цій сфері є інтенсивність і принаймні форми цього 

співробітництва. До традиційних форм належать серед іншого пожертвування, 

тобто фінансові вливання приватних осіб і підприємств, які не розраховують на 

повернення виділених ними грошей, і спонсорську допомогу, а до нових форм 

належать виплати й зустрічне виконання, яке має сприяти кращому 

позиціонуванню спонсора на ринку (див. М. Рєбурґ «Реформа вищої школи і 

ринок праці» (2006) [190]). Кошти, надані третіми особами, для виконання 

наукових досліджень за договорами належать до галузі традиційного 

недержавного фінансування. У цьому випадку замовник надає на договірній 

основі фінансові кошти й зобов’язовує наукову установу надавати в 

розпорядження замовника отримані наукові дані. Державно-приватне партнерство 

(Public-Private Partnership) є довгостроковим співробітництвом між державним 

навчально-науковим закладом і приватним підприємством, яке може бути 

юридично оформлено, наприклад, у формі нового підприємства й наділено 

правом одержання прибутку (див. Целльвегер Мозер, Бахманн (2010) [241]). 

Обидві сторони надають ресурси і використовують їх у певних цілях, розділяючи 

між собою, у тому числі і можливі ризики. У дискусії про нові форми приватного 

фінансування ЗВО, у тому числі в рамках  партнерства державних і приватних 

установ, часто вказують на імовірність того, що орієнтація цієї кооперації на 

одержання прибутку завдає шкоди якості й благодійним цілям досліджень.  

На думку критиків, у галузі природних та інженерних наук прибуток 

одержують ті галузі знання, які вже мають міцні контакти з приватним сектором 

економіки і мають у своєму розпорядженні значні кошти, що надходять  від третіх 

осіб. З моменту набрання чинності Рамковим законом про вищу освіту (1976) 
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(див. 4.1.2) питання про плату за навчання в державних ЗВО не було відбито в 

законодавстві Німеччини, проте необхідність у цьому підсилилася у зв'язку з 

тенденціями в розвитку вищої освіти. З одного боку, відбувалося становлення 

масових університетів, з іншого боку, усе більше давала про себе знати 

спеціалізація ЗВО.  

Установлено, що в 1990-х рр. спостерігалося стабільне підвищення 

кількості студентів, що не супроводжувалося відповідним фінансуванням з боку 

держави, і тому все голосніше лунали заклики до студентів проявляти власну 

приватну ініціативу щодо надання фінансової підтримки своїм університетам. 

На початку 1990-х рр. процес реформування німецької системи вищої 

школи в цілому і університетської освіти зокрема  відбувався не тільки на тлі 

соціально-економічних і політичних процесів у самому німецькому суспільстві, 

але й на тлі процесу глобалізації й широкого впровадження в усі сфери життя 

суспільства нових інформаційних і комунікативних технологій. Загострення 

конкурентної боротьби й  інтернаціоналізація вищої освіти все помітніше 

відбивалися на функціонуванні національної системи освіти. За словами 

колишнього державного секретаря відділення вищої школи Федерального 

міністерства освіти і науки Г. Р. Фрідріха, «ЗВО раптово відчули себе частиною 

світового ринку освіти, який формується і на якому необхідно завоювати 

лідируючі позиції в умовах загострення конкурентної боротьби між ЗВО» [96, с. 

5]. Як зазначив у своєму дослідженні «Праця, власність і знання» (1994) Н. Штер, 

урядовцями вищого рангу було зроблено висновок, що ефективність економіки і 

забезпечення добробуту населення країни в умовах формування суспільства 

знання й інформаційного суспільства безпосередньо залежать від успішності 

системи освіти і системи навчання [204, с. 451 − 470], що «інформація поряд з 

енергетичними ресурсами й матеріальними видами сировини за своїм рангом  

належить до основних ресурсів нашого суспільства» (див. Л. Шпет «Освіта є 

перевагою для регіону» (2000) [203, с. 24]. Особлива значимість була надана 

продуктивній силі знання. Колишній прем'єр-міністр землі Баден-Вюртемберг 

Л. Шпет зазначив, що «в глобальній світовій економіці, у якій 
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конкурентоздатність залежить від володіння ключовими технологіями і здатності 

до високого темпу впровадження інновацій, рівень освіти і рівень підготовки 

робочої сили стають вирішальним фактором розміщення підприємств» [203, с. 

21].  

Ключову роль у цьому процесі реформування вищої освіти було відведено 

університетам, яким належить значний внесок у національну економічну 

стабільність, у забезпечення перспективи подальшого розвитку, у підготовці 

висококваліфікованої робочої сили. Самі університети створюють базу для 

наукових, технологічних, соціальних і економічних інновацій, займаючись 

підготовкою майбутніх наукових кадрів  для університетів і позауніверситетських 

науково-дослідних інститутів. Як у навчанні, так і в дослідженні висока 

відповідальність за якість продукції, за економічне й наукове місцезнаходження 

країни у світі несуть університети не тільки в національному, але й у 

міжнародному контексті. Освітні політики Німеччини усвідомили, що галузь 

університетської освіти Німеччині може досягти світового рівня 

конкурентоздатності й ефективності тільки за умови посилення її міжнародної 

орієнтації й координації зусиль між усіма землями Німеччини в їх прагненні до 

європейської інтеграції, що усвідомили політики Німеччини на початку 1990-х рр. 

[96, с. 5]. Цьому прагненню стояли на перешкоді проблеми, пов’язані зі змістом, 

структурою і порядком присвоєння випускникам університетів відповідної 

кваліфікації, усе ще тісно пов'язані в межах національних систем вищої школи з 

традиційними цінностями, культурною ідентичністю й багатьма іншими 

елементами, які визначають національну ідентичність університетської галузі. 

Німецькі політики усвідомлювали те, що передача національної компетенції в 

сфері національної освіти європейським наднаціональним органам мала 

здійснюватися шляхом подолання певних труднощів. 

Одним із визначних моментів співробітництва європейських країн у сфері 

вищої освіти стало підписання угоди про взаємне визнання дипломів про 

закінчення вищої школи в рамках мінімального − 3-річного − терміну навчання, 

що мало здійснюватися на основі взаємної довіри між учасниками європейських 
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інтеграційних процесів [194]. Ця угода покінчила з практикою розробки  окремих 

директив для різних предметів, а з 1995 р. програма «Сократес» разом із іншими 

підпрограмами значною мірою сприяє свободі переміщення студентів у межах 

європейського освітнього простору на тлі поліпшенням інфраструктурних і 

організаційних передумов для практичного здійснення цієї свободи, усупереч 

низькому розміру окремих стипендій.  

Установлено, що для забезпечення прозорості процесу зіставлення 

успішності студентів була впроваджена Європейська кредитно-трансферна 

система (ECTS) й уніфікований «додаток до диплома». Ці заходи дозволили 

реалізувати практику котирування освітніх послуг у масштабах усіх країн – 

учасниць угоди. Крім того, існує ряд концептуальних документів, які були 

затверджені Європейською комісією й містили важливі дані, перспективні 

завдання, перелік заходів, що стимулюють кооперацію між країнами – 

учасницями, а також упровадження принципів прозорості, мобільності й 

порівнянності (див. Г.-Р. Фрідріх «Нові тенденції розвитку й перспективи 

Болонського процесу» (2002) [96 , с.7].  

Основні принципи гармонізації німецької системи освіти з європейськими 

базовими положеннями й порядок внесення змін у зміст і структури національних 

систем освіти містяться в статтях 149 і 150 Амстердамського договору 

Європейського Союзу (ЄС) (1997). Ці моменти відбиті також у протоколі про 

застосування принципів субсидіарності й пропорційності, які відносять ці 

питання до сфери національної компетентності держав-учасниць і одночасно 

проголошують їх такими, що не входять до сфери компетенції Європейської 

комісії (див. Амстердамський договір (1997) [209]) .   

Процеси глобалізації, як відомо, вплинули на різку зміну економічних умов 

існування національних економічних систем, а також й на всі сфери 

життєдіяльності держав, у тому числі на галузь освіти. Проте, національні 

системи вищої школи більшості країн світу виявилися однаковою мірою не готові 

до змін у світовій економіці, що викликало зміну вимог до професійної 

підготовки майбутніх фахівців в умовах глобалізації ринку освітніх послуг.  
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У межах визначеного нами етапу одним із предметів обговорення широкої 

громадськості стала критика дидактики вищої школи (далі ДВШ – С.Ч.). Так, 

улітку 1996 р. вийшла стаття відомого німецького філософа й соціолога, члена 

Наукової ради Ю. Міттельстрасса «Ремонтники, одержимі ідеєю регулювання» 

[168], опублікована в газеті «Зюддойче цайтунг» («Süddeutsche Zeitung» – С.Ч.). 

Автор цієї статті дав досить негативну оцінку дидактиці вищої школи як 

університетської дисципліни, назвавши її «інструментом катувань», за допомогою 

якого певні реформатори знущаються над університетом, і який є продуктом 

«винаходу реформаторського дискурсу» і має намір докорінно змінити відносини 

в німецьких університетах, але досяг своїми зусиллями тільки їхньої 

«педагогізації». ДВШ, як зазначив Ю. Міттельштрасс, займається процесами 

викладання й навчання, розробкою навчальних програм і виміром ефективності 

навчального процесу в університетах, а тому тільки збільшує ту «злиденність, яку 

вона сподівається перебороти» шляхом перенесення шкільної дидактики в стіни 

університетів та шляхом її впровадження в усю наукову систему. «Дидактизація», 

на думку науковця, означає «регламентацію і схоластику»; «ідея наукової вищої 

школи, душею якої є навчання через дослідження, ризикує загинути у вирі 

зростаючої  педагогізації» [168, с. 18]. За логікою дидактики, викладання нібито 

має стати первинним, а дослідження – вторинним, але навчання через 

дослідження не може в такому випадку здійснюватися належною мірою через 

домінування в університетській дійсності «моделей дидактики вищої школи»; цей 

стан справ не поліпшується, а, навпаки, погіршується «спробою дидактики вищої 

школи стати науковою дидактикою» [168, с. 19].   

У зв'язку з цим Ю. Міттельштрасс заявляє про непотрібність і шкідливість в 

університетах дидактики, що несе загрозу науковості, відлякує викладачів вищої 

школи, забезпечує, «тільки працевлаштування учених-фахівців, які недостатньо 

володіють своїм предметом» тощо [168, с. 40]. Ю. Міттельштрасс убачав вихід у 

протиставленні дидактиці «віри в дисциплінарну і міждисциплінарну науку» і в 

залученні до процесу реконструкції системи вищої школи Німеччини найкращих 
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науковців, а не дидактиків, оскільки  «пекло більш нових відносин вищої школи 

не стане більш стерпним при заміні чортів на дидактиків» [там само].  

Отже, тон цих міркувань був досить різкий, а їхній автор безапеляційно 

формулював типовий набір звинувачень на адресу дидактики вищої школи, 

зокрема: 1) ДВШ означає «педагогізацію», а  педагогіка суперечить духу 

університету; 2) ДВШ суть «дидактизація», тобто регламентація і 

«школяризація», що суперечить духу дослідження і навчання; 3) ДВШ не є 

наукою, а лженаукою, що шкодить науковості навчання. На думку Й. Вільдта, 

який ретельно вивчив славнозвісну статтю Ю. Міттельштрасса (див. Й. Вільдт 

«Професіоналізм і результативність дидактичних консультацій» (2006)[218]), 

зазначив, що безапеляційність, з якою її автор заперечив право ДВШ на 

існування, не дає підстав судити про те, наскільки раціонально обґрунтованою є 

явна чи імпліцитна критика ДВШ. Безапеляційна критика з боку 

Ю. Міттельштрасса, за твердженням Й. Вільдта, більше нагадує за своїм 

характером продукт поширених у певних університетських колах  упереджень 

щодо дидактики і педагогіки, які мають довгу традицію впродовж історії 

існування німецьких університетів.  

Визначення суті дидактики вищої школи та характеру її зв'язків із сучасною 

педагогікою значно спрощується через ознайомлення з науковими працями її 

відомих представників, серед яких варто назвати імена таких педагогів як Г. фон 

Гентіг [115; 116], К. Молленгауер [170] і Л. Губер [132 ], котрі сформулювали 

причини й цілі наукової дидактики (або дидактики вищої школи) ще на етапі її 

виникнення і становлення як окремої галузі. Ці вчені, проте, не зважаючи на 

близкість дидактики до педагогіки, проблеми педагогіки й дидактики стали 

предметом дискусій у 1990-х рр., у яких брали активну участь представники 

інженерних наук, медицини, соціології, філософії тощо (див. Р. Штіхвє «Наука – 

університет – професія» (2013) [206]), про що свідчать наведені Р. Штіхве 

статистичні дані. Зокрема максимум 10% від кількості всіх працюючих у 1990 рр. 

професійних дидактиків вищої школи складають саме представники педагогіки. У 

«Німецькій спілці педагогіки», за даними Р. Штіхве, у 1990-ті рр. не існувало 
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навіть секції «дидактики вищої школи», була відсутня також постійна рубрика в 

професійній пресі, а журнали із проблем педагогіки, що регулярно видавалися 

цією спілкою, не містили ніяких посилань на неї. Для верифікації висловлень 

Ю. Міттельштрасса Л. Губер у своїй статті-відповіді послався лише на  

процитовану статтю в «Зюддойче цайтунг» («Süddeutsche Zeitung»), яка є 

концентратом доповіді Ю. Міттельштрасса [167]. З одного боку, на думку 

Л. Губера, ця стаття проілюструвала те, що автор робить свої висновки в опорі, 

насамперед, на матеріали ранніх публікацій у галузі дидактики вищої школи 

1970 – 1980 рр., які дійсно містили в собі багато вразливих місць і викликали 

обґрунтовану критику, але не враховувала концепцій останніх 20 років ХХ ст. 

(детальніше про полеміку навколо місця дидактики й педагогіки вищої школи в 

наукових колах ФРН. 

Ромірковуючи про легітимність педагогіки як університетської дисципліни, 

Л. Губер, один із засновників дидактики вищої школи ФРН, робить висновок про 

те, що ці компоненти академічного навчального процесу (навчання й учіння – 

С.Ч.) можуть також стати предметом аналізу в категоріях, які розроблені 

педагогікою, тобто в даному випадку дидактикою [134]. Такими категоріями 

Л. Губер називає розуміння завдань чи цільових настанов, предмета і теми, 

особистості викладачів і студентів з характерними для них компетенціями і 

взаєминами, соціальні форми співпраці студентів і викладачів, робочі методи, 

просторові, часові й інші умови їхньої різноманітної взаємодії. Деякі з цих 

факторів, на думку цього науковця, можуть мати більш складний характер, чим це 

має місце, наприклад, у старших класах неповної середньої  школи (наприклад, це 

стосується змісту навчальних дисциплін, якщо ідеться про викладання 

спеціалізованих знань), інші видаються на перший погляд простішими 

(наприклад, соціальний стан студентів чи їхнє походження й умови їхнього 

формування як особистостей). У цілому ж при розгляді еволюційних процесів і 

навчальних ситуацій в університетах фактори навчання й учіння в ньому 

виявляються далеко не простими, оскільки ідеться про терміни навчання, його 

переривання, перехід на іншу спеціальність, низький рівень успішності, психічні 
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порушення, невдоволення організацією лекційних і семінарських занять, 

особистісні кризи і скарги студентів або викладачів тощо.  

Проти університету як обґрунтованого предмета дослідження педагогіки 

свідчать, як стверджує Л. Губер [134], дві причини. Перша полягає у певній точці 

зору на основне призначення університету в суспільстві; друга ‒ у певній позиції 

студентів і викладачів, однак ці обидві причини тісно взаємозалежні і добре 

відомі. У принципі, дидактика вищої школи бачить у всіх типах вищої школи 

свою сферу діяльності, хоча вона навряд чи знаходиться в центрі уваги вищих 

художніх навчальних закладів, консерваторій і багатьох інших  вищих 

професійних шкіл. Але основний теоретичний чи скоріше ідеологічний опір 

дидактиці, як зазначив Л. Губер, чинять, насамперед, наукові університети, 

оскільки вищі галузеві школи відчувають на собі у пропорційному відношенні 

більш сильний вплив з боку дидактики вищої школи.   

В ідейній традиції німецького університету, що, за нашими даними, 

зберіглась не тільки у 1990-х рр., а продовжує існувати і на початку ХХІ ст., 

окремий розгляд викладання не є тим, що саме собою розуміється, оскільки воно, 

хоча і відрізняється від наукової діяльності, сприймається як її складова. В рамках 

даної концепції викладання являє собою комунікацію в сенсі повідомлення, 

публічного виступу, пояснення, а посилання в цьому зв'язку на спадщину В. фон 

Гумбольдта сприймається як щось абсолютно раціональне і безперечне, тобто 

ідеться про постулат, що університет кардинально відрізняється від школи, яка 

займається викладанням знання в готовому вигляді.  На відміну від школи 

університет безпосередньо зв'язаний з наукою, тобто з принципово незавершеним 

у часі розумовим процесом, який не припускає викладання знань у готовому 

вигляді. У спільноті викладачів і студентів викладач необхідний не для навчання 

студентів, а обидві сторони процесу наукового пошуку істини (студенти і 

викладачі)  нероздільні  в ньому (див. В. фон Гумбольдт (1952) [135; 136]).  

Згідно до концепції В. фон Гумбольдта університет не є школою, а навчання 

в ньому являє собою не заняття, а комунікацію між вченими і студентами, котрі 

займаються спільним пошуком істини, «обходячись без дидактики» [135, с. 3; 136, 
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с. 63]. Однак у німецькому масовому університеті 1990-х рр. ця гумбольдтівська 

концепція єдності дослідження і навчання, яка забезпечується у взаємодії 

спільноти викладачів і студентів, практично не функціонує. Виникають численні 

сумніви щодо практичної реалізації цієї концепції на будь-якому з етапів розвитку 

німецького університету, проте, згадування єдності навчання і дослідження 

лунало у заявах університетських викладачів без її критичного переосмислення, 

але з метою самозаспокоєння, оскільки в університетах Німеччини поширене 

твердження, що якісне навчання є результатом якісної  науки, а успішне навчання 

в університеті можливо тільки через неухильне дотримання принципу «навчання 

в процесі дослідження» (див. Й. Міттельштрасс «Про нещастя дидактики вищої 

школи» (1996) [168].  

Варто зазначити, що у висловлюваннях університетській спільноті 

впродовж досліджуваного етапу лунали також безапеляційні  твердження про те, 

що успішні дослідники є автоматично якісними викладачами («носіями розуму і 

здорового глузду...») (див. Ѓ. Нойвайлер «Єдність дослідження і викладання 

сьогодні» (1997) [175]). В університетських колах не виключають виконання 

викладачами функції викладання при наявності в них навіть середнього рівня 

дидактичної кваліфікації, який, згідно до пануючої у цьому середовищі точки 

зору, не заважає викладачам залишатися центральними фігурами в процесі 

навчання студентів. При критичному підході до цієї точки зору виявляється, що 

такий підхід завдає удар у відповідь по самих університетах і їх престижу, 

небезпека утрати якого часто не приймається до уваги співробітниками 

університетів, як, власно кажучи, і низький рівень викладання, який виявляється в 

невмінні викладачів пов'язано і виразно викласти матеріал, у плутаній 

аргументації, тривіальності фактів, що повідомляються, чи в посиланнях на 

недоступні для розуміння студентів друковані праці − усе це, на думку Л. Губера 

[86], не свідчить про кореляцію наукових досягнень і вмінь викладати, а наука, 

яка не в змозі викласти привселюдно зміст своїх наукових досягнень, не може 

бути адекватно сприйнята студентами.  
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Ідея про те, що комунікація, тобто викладання як одна з її форм, являє 

собою природну частину і результат науки, тобто готове знання, яке не можна  

передати, знаходячись із зовні процесу дослідження, звучить переконливо і 

підкуповує. Г. фон Гентіг [115; 116], К. Молленгауер [170], Ф. Камбартель [138] 

підтвердили цю думку і переконливо показали, що дослідження чи пізнання 

стають наукою через те, що в процесі дослідження і навчання реалізується 

комунікація, існує можливість передачі знань за традицією з покоління в 

покоління, його критичного переосмислення фахівцями і публічного обговорення. 

Згадані вище дослідники переконливо продемонстрували те, що міркування над 

походженням науки обґрунтовують технологію наукової праці. Як і будь-який 

інший тип комунікації, що є не тільки виливом почуттів чи монологом, наукова 

комунікація обумовлює необхідність урахування когнітивних можливостей 

адресата і адаптації до них викладення наукових даних.   

Наукова комунікація припускає, крім того, зобов'язання надавати відповіді 

на можливі питання, надавати докази чи обґрунтовувати причини, застосувати 

диференційований підхід до адресата. Усе ці моменти кожний учений мусить 

ураховувати у своїх власних інтересах і розглядати їх чимось, що є зрозумілим 

саме собою, отже здійснити найбільш оптимальний вибір способів і засобів  

викладу результатів своїх досліджень, суті своїх науково-дослідних проектів 

замовнику проведення експертизи, ректорату чи спонсору, фахівцям чи 

громадськості, у спеціальному журналі, щотижневій газеті чи по телебаченню. 

Виходячи з таких самих міркувань, науковець має здійснювати комунікацію в 

студентській аудиторії, яка складається з клієнтів вищої школи, зацікавлених в 

одержанні  якісних освітніх послуг. Ці основні компоненти мовленнєвого 

повідомлення намагалися узагальнити Г. фон Гентіг [115; 116], К. Молленгауер 

[170] та ін. у концепції «наукової дидактики», під якою вони розуміють 

саморефлексію науки, виходячи із її взаємин із суспільством і викладанням 

наукових знань у певному соціумі (див. С. Брендель «Пропозиція для всіх» (2010) 

[71, c. 141].  
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Таке розуміння «наукової дидактики» мало перебороти занадто вузьке 

(технологічне) розуміння навчання як процедури проведення занять, мало також 

відкоригувати інтерпретацію дидактики вищої школи як винятково технології 

викладання через більш широке охоплення дидактикою університетських явищ і 

тенденцій розвитку. В цьому контексті вищезгаданий Ю. Міттельштрасс, як 

найбільш принциповий супротивник дидактики вищої школи, мав би радикально 

змінити свою аргументацію, замість того, щоб іронізувати з приводу «наукової 

дидактики» як необґрунтованих претензій дидактики вищої школи на 

винятковість свого положення в університетській науці. Це мало б відбутись, як 

би завдання дидактики вищої школи інтерпретували як відбиття більш загальної 

проблеми т. зв. «наукової комунікації».  

Як зазначив Л. Губера у своїх працях «Сприяння викладанню в 

університетах» (1993) [134] і «Погляди і перспективи дидактики вищої школи» 

(1997) [133], дидактику вищої школи варто розуміти як галузь наукової 

дидактики, яка відноситься до повідомлення знань певному контингенту людей 

(студентів) в умовах конкретного спеціального закладу, тобто університету 

(порівн. Л. Губер «Дидактика вищої школи як теорія освіти і професійної освіти» 

[132, с. 116]). На його думку, завдання викладання стає більш акцентованим у 

випадку визнання факту епістемологічного повороту у вищій школі, здійсненого 

В. фон Гумбольдтом, і визнання конститутивного принципу сучасного 

університету, що полягає в баченні науки як процесу вічного пошуку істини. За 

цих умов завдання ЗВО полягає в тому, щоб студенти бути залучені до цього 

процесу, але у випадку такого розуміння «викладання» варто визнати можливість 

одночасного відновлення викладання і науки. При цьому сама наука, яка 

критично оцінює себе, орієнтується на споживача знань, тобто студента, що 

видається цілком логічним, якщо виходити з того, що викладання має 

ґрунтуватись на науковій діяльності.    

Прихильники проведення освітньої реформи у 1990-х рр., представники 

дидактики вищої школи чи фахівці в сфері керування якістю освіти повинні 

погодитися з тим, що не можлива автоматична гармонізація відносин між наукою 
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і викладанням. На думку Л. Губера [132], наука й інші компоненти  

університетської освіти мають протистояти такому уявленню про «наукову 

комунікацію» і вимагати планомірного цілеспрямованого втручання в процеси її 

забезпечення, щоправда, для цього потрібно інше бачення завдань  університету. 

Л. Губер стверджує, що університет більше не можна розглядати як місце науки, у 

якому вона надана сама собі і сама по собі здійснює свою плідну діяльність.  

Університет є ЗВО, у якому досить значна частина  представників молодих 

людей має намір одержати освіту для подальшої професійної діяльності за його 

межами, а тому одержання освіти має відповідати соціальним цілям і бути  

планомірним. Поклавши в основу визначення суті «ЗВО» системний науковий 

підхід, вчені розглядали університет і будь який ЗВО не тільки як частину 

наукової, але й як частину освітньої системи (порівн. К.-Г. Вагеманн «Гумбольдт 

або Лойсінк?» (1987) [212]; Й. Вільдт «Викладання – навчання: міркування про 

різницю між ними» 1991 [224]). «Викладання» у сучасних умовах є не тільки 

процесом говоріння, тобто викладання, кваліфікованого пояснення, демонстрації і 

повідомлення наукових знань, але й передачею знань з урахуванням можливостей 

іншої сторони, студентів, яким необхідні наукові знання для одержання 

необхідної їм кваліфікації. Тому для реалізації потреб студентів треба 

здійснювати викладання на високому рівні, стимулювати розуміння студентами 

наукової інформації через спільні зусилля студентів і викладачів, розробляти 

навчальні ситуації,  міркувати про організацію навчального процесу і здійснювати 

його.  

Предметом активного обговорення наукової громадськості визначеного 

нами етапу стало викладання як складова частина діяльності німецьких 

університетів. Вивчаючи сутність процесів навчання й учіння дослідники, 

передусім, концентрують увагу на поширенні у середовищі викладачів 

університетів того часу погляду на студентів як на молодих дорослих людей, 

котрі одержали обов'язкову шкільну освіту і, з юридичної точки зору, є 

повнолітніми людьми, котрі вийшли з рамок педагогічної відповідальності своїх 

учителів. Ця точка зору відбита, наприклад, у висловленнях засновників 
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Берлінського університету (див. Ф. Шлайермахер «Випадкові думки про 

університети в німецькому сенсі» (1808) [199], М. Ленц «Вільгельм фон 

Гумбольдт» (1982) [158]), які виходять із того, що  студенти дієздатні і тому 

самостійні, навчаються, беручи приклад зі своїх викладачів, і удосконалюються 

разом з ними (а в ідеалі викладачі у свою чергу удосконалюються самі у взаємодії 

зі студентами).  

Отже, студенти в межах цієї концепції більше не мають потреби в 

учительському контролі і турботі і не сприймаються більше як об'єкти їхнього 

впливу. Ця філософська посилка містить у собі багато неоднозначних і не ясних 

моментів: стати самостійною і довести свою відповідальність може тільки та 

особа, яка фактично має ці якості, а не та, яка досягла певного віку (порівн. 

Г. Гайд «Проблематика виховання готовності до відповідальності (1991) [114]). 

Навчання розглядалось впродовж 1990-х рр. з повною на те підставою довічними 

процесом, але виховання (чи педагогіка), на думку Л. Губера [133], досягав у 

сприйнятті німецької університетської спільноти своєї межі в той момент, коли 

особа стає повнолітньою чи самостійною з юридичної точки зору.  

Таким чином, виникає питання про правомірність таких міркувань з позиції 

викладача, а у самій педагогіці відбуваються суперечки про розмитість цієї межі 

(порівн. Б. Швенк «Виховання» 1989 [200]). Водночас у межах системно-

теоретичного аналізу на визначеному етапі дослідження університет 

інтерпретується як компонент  одночасно двох функціональних систем, першою з 

яких є «наука», а другою ‒ «виховання» (порівн., наприклад Й. Вільдт 

«Професіоналізм і результати  дидактичних консультацій» [218, с.174, с.261]).  

Л. Губер [134], який не позиціонував себе як системний теоретик, уважав це 

твердження сумнівним, а поняття «освітня система» (тобто нім. 

«Bildungssystem» – С.Ч. ), навпаки, − більш адекватним для визначення характеру 

університеської освіти. Він зазначив, що системні теоретики не вважають освітню 

систему функціональною системою, проте, на їх думку,  відкидання професорами 

самої ідеї виховання в університетах є ще більш помилковим. Л. Губер виходить 

із того, що у випадку принципового визнання самостійності осіб, що отримують 
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університетську освіту, як певного постулату, треба водночас визнати, що 

розходження між станом підготовленості студентів до навчання і визначеними 

цілями університетського навчання (з позиції викладачів) має завжди тенденцію 

до збільшення. Як зазначив Л. Губер, німецькі університети і вищі професійні 

школи зараховували впродовж 1990-х рр. щорічно близько 50% випускників шкіл 

одного навчального року. Із цього числа на університети приходилось приблизно 

три чверті усіх випускників з різним рівнем якості отриманих знань і різним 

рівнем академічних здібностей, студенти мали різне соціальне походження, мали 

різну навчальну мотивацію і різні плани на майбутнє.  

Насамперед, така неоднорідність студентства, як зазначили Ф. Каземзаде, 

К.-Г. Мінкс і Р. Ніґманн у своїй праці «Здатність до навчання у ЗВО – 

дослідження етапу переходу із гімназії до університету (1987) [139] і Н. Штєр у 

монографії «Праця, власність і знання» (1994) [204], лежить в основі 

невдоволення університетів та інших ЗВО нібито низьким рівнем академічних 

здібностей і здатностей студентів [204, с. 116]. Для подолання такої розбіжності 

між традиційною і актуальною концепцією «німецького» університету теоретично 

існують певні рішення. Одним зі способів вирішення даної проблеми могла стати, 

за твердженням Л. Губера [134], організаційна диференціація студентського 

контингенту в певних галузях чи спеціальностях (медицині, технічних, 

педагогічних спеціальностях, економіці тощо), а також диференціація за рівнями 

(коледж, післядипломний  курс чи післядипломна академічна освіта, початкове 

навчання та поетапне навчання). Варто зазначити, що німецькі університети 

відкидали запропоновані Л. Губером заходи через їх нездійсненність, оскільки 

студентів-початківців нібито не можна насильно адаптувати до умов університету 

чи у разі невдачі їхньої соціальної адаптації просто відрахувати.  

Таким чином, на визначеному етапі дослідження неоднорідність 

студентського контингенту загострювала проблему викладання і створювала 

університетським викладачам привід для висунення постійних звинувачень на 

адресу освітньої політики держави, дорікань учням гімназій, у яких у першій 

половині 1990-х рр. відбувалась перебудова їх вищого ступеню, та їхнім 
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вчителям, які не забезпечили  досягнення учнями достатнього рівня загальної 

освіти і розвитку академічних здібностей.  

Варто зазначити, що предметом обговорення в колах університетських 

викладачів стала стрімка зміна характеру університетських наук, що відбулась в 

процесі їх експансії, диференціації, методичного і технічного ускладнення, 

звуження постановки проблем у ході спеціалізації наук, які студенти-початківці 

були ще не в змозі сприймати й осягати. Т. Барґель у своєму дослідженні 

«Життєві почуття і майбутні перспективи студентів» (2000) [58], спираючись  на 

зібрані їм впродовж 1996/1997 рр. емпіричні дані, що у процесі навчання студенти 

демонстрували відсутність соціальних і практичних навичок роботи, а також їм 

бракувало розуміння міжпредметних зв'язків.   

Отже, актуальним завданням дидактики вищої школи наприкінці 1990-х рр. 

Т. Барґель визнав інтенсивне обговорення принципових методичних питань у 

рамках «розпорошеного» між різними спеціальними дисциплінами навчального 

процесу, обговорення когнітивних процесів і філософських проблем, яке 

дозволить на практиці реалізувати принцип «набуття освіти за допомогою науки» 

(точніше кажучи, принцип самоосвіти за допомогою проведення дослідження  і 

міркувань), про яке мріяли Ф. фон Гумбольдт і Ф. Шлейермахер [199, с.141, 233].  

На думку Л. Губера [134], спостереження за процесами, що відбувались на 

визначеному етапі дослідження у сфері університетської освіти й науки, 

дозволили йому зробити висновок про збільшення  дистанції між викладачем і 

студентом,  руйнування «єднальної ланки» між можливостями освіти і потребами 

студентів, які варто було брати до уваги, якщо «самоосвіта», позиці якої 

принципово відстоював Ю. Міттельштрасс [168;169], не повинна зводитися до 

елементарного дотримання наукових норм і простого виучування дисциплін. На 

думку Л. Губера, варто також враховувати зміни в навчальному контексті, 

оскільки викладачі і студенти через звуження безпосередніх контактів між собою 

на тлі освітньої експансії вже давно втратили звичку вести філософські бесіди чи 

займатися теоретичним дослідженням у вільному науковому просторі. 

Університет, що є їхнім природнім середовищем, упродовж всієї своєї довгої 
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історії пристосовується до зміни зовнішніх умов існування, реагуючи на них 

формулюванням нових цілей і завдань, і має роботи це далі. Прикладом такого 

пристосування стало визначення цілей, які знайшли своє відображення в 

Рамковому законі про вищу освіту, що визначає  основну мету університетської 

освіти в підготовці  молодих фахівців «до виконання професійних обов'язків, що 

вимагає застосування  наукових фактів і методів» (див. «Рамковий закон про 

вищу освіту» у редакції 1998 р.» [125, §2]. У цій новій редакції закону 

сформульовані актуальні завдання університетів, зокрема: 1) деталізація порядку 

навчання і проведення іспитів, порядку надання студентам індивідуальних 

консультацій, 2) формулювання умов проходження практики, проведення 

проміжних перевірок знань, фіксування тривалості навчання, умов допуску до 

одержання ученого ступеня доктора наук тощо, а також 3) організація регулярних 

перевірок виконання навчального навантаження викладачів і використання ЗВО 

наявних у них ресурсів.  

Ю. Міттельштрасс, як і багато хто з його однодумців в університетському 

середовищі (див. Ю. Міттельштрасс «Мудрість побудувала собі будинок» (1994) 

[167]), сприймав систематизацію й уніфікацію завдань і цілей університетів як 

«регламентацію» навчального процесу й огульно обвинувачував у цьому 

дидактику вищої школи, яка, на думку Л. Губера [133; 134], не має нічого 

спільного з цим. Навпаки: дидактика вимагала розробки навчальних планів і 

програм, більш обміркованих, обґрунтованих, відкритих і різноманітних, що 

відбивають сформульовані в законодавстві цілі. Регламентація порядку навчання і 

проведення іспитів не може відбуватися тільки в межах дидактики вищої школи, 

яка сама стає об'єктом регламентації. Регламентація є продуктом взаємодії 

управлінських структур із усіма  спеціальними галузями наук, які намагаються 

зберегти свої сфери компетенцій і робочі місця. У свою чергу діяльність 

університетського менеджменту спрямована на уніфікацію, нормування і 

стандартизацію освіти в умовах формування єдиного європейського освітнього 

простору.  
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Варто погодитись із тим, що ці заходи не завжди призводять до росту 

самостійності студентів, проте часто фактично обмежують її відповідним 

асортиментом послуг і санкціями, а також звужують можливості індивідуального 

вибору студентами способів одержання освіти і набуття його певного рівня. За 

межами такої регламентації навчального процесу викладачі лише в межах 

проведеного ними заняття можуть діяти так, начебто мова йде про зовсім вільну 

комунікацію, говорити те, про що вважають потрібним і можливим говорити, і ні 

про що більше не піклуватися. Деякі з них, імовірно, думають, що для них 

соціальні форми навчання, насамперед, лекція, семінар, лабораторна робота, 

породжуються самою наукою, проте насправді дидактичний вибір тієї чи іншої 

форми заняття, на думку Л. Губера [133], відбувається усвідомлено чи не 

усвідомлено. Цей вибір, як уважає науковець, більше не є чимось, що розуміється 

самим собою, проте відбувається з врахуванням зміни в умовах взаємодії між 

навколишнім середовищем і ЗВО, а тому вибір форм і методів роботи викладача 

вимагає  від нього певних дидактичних знань, навичок, умінь  і міркувань.   

Усе це призводить до важливого, принципового розуміння, від якого не 

може ухилитися навіть той викладач чи науковець, який не хоче діяти як педагог. 

Мова йде про те, що студенти, які тільки в ідеалі є незалежними сформованими 

особистостями, насправді перебувають у ЗВО в стані довготривалої соціалізації 

(див. Л. Губер «Стимулювання викладання в університетах: Як і хто?» (1993) 

[134]). Студенти продовжують взаємодіяти тут з навколишнім середовищем, яке 

не є константним, а змінюється під впливом  певних історичних, політичних і 

соціально-економічних факторів і є продуктом людських рішень. На думку 

Л. Губера [там само], викладачі вищої школи,  політики й адміністратори, котрі 

працюють у галузі освіти, несуть відповідальність за формування цього 

навчального середовища.   

Таким чином, процеси, що відбуваються в академічному середовищі, і 

дискусії, що їх відбивають, є приводом для переосмислення потенціалу чи 

фактичної ефективності функціонування нових академічних структур і для 

пошуку можливих альтернатив уже існуючим. Самостійне навчання (чи 
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самоосвіта) студентів, тобто навчання, засноване на їхній участі в проведенні 

досліджень, має потребу в створенні відправних і загальних умов, які сприятливо 

вплинуть на це навчання, але не будуть керувати ним,  а організація такого 

навчання  є найважливішим завданням вищої школи  на тлі глобалізаційних 

процесів, що відбуваються. (дивись Додаток З). 

Маргіналізація і внутрішнє виснаження ‒ саме такими словами Й. Вільдт 

[178], відомий і впливовий німецький фахівець у галузі дидактики вищої школи, 

характеризує стан цієї галузі у 1990 рр. Саме на цей час припадає значне 

скорочення робочих місць для фахівців та повне закриття цілих установ цієї 

галузі. Дані тенденції сприймаються сучасниками як початок кінця 

інституціоналізації дидактики вищої школи, проте, вони містили в собі прообраз 

нового розквіту цієї галузі знань. Ю. Міттельштрасс [121], колишній голова 

наукової комісії Наукової ради, філософ і соціолог, як зазначив Й. Вільдт, 

затаврував ганьбою дидактику вищої школи, використовуючи свої висловлення як 

помсту педагогіки за всі приниження в науковій системі, і визначив дидактику як 

причину всіх лих освітньої реформи (див. [167]).  

Державне сприйняття проблем викладання і якості викладання і навчання 

загострилося тільки на тлі студентських страйків  у 1989 р., перших публікацій 

рейтингових оцінок ЗВО і падінням престижу німецьких ЗВО, яке стало 

наслідком ігнорування німецькими політиками і вченими  процесів глобалізації. 

Для подолання кризи були вжиті заходи державного регулювання, т. зв. «нового 

державного менеджменту» (див. Е. Гьодль, Ц. Вольф «Реформа вищої освіти і 

менеджмент вищої школи» (1999) [122]; Д. Гоффманн, К. Нойманн «Економізація 

науки» (2003) [124]). Замість державного регулювання і керування процесом 

зарахування до університетів використовувалося дерегулювання та управління 

процесом випуску фахівців. Рішення проблем підвищення якості освіти й 

підготовки фахівців тепер убачалося у відмовленні від розвитку й 

удосконалювання структурної організації університетів на користь, насамперед, 

«виміру якості», а сама дидактика стала тепер «парадною» дисципліною 

навчальної реформи (див. [122]).  
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На початку 1990 рр. була створена система оцінювання за межами 

державного керування якістю. Студенти скористалися правом на критику 

навчальних заходів усередині університетів, а за їх межами  виникали агенції з 

оцінювання якості навчання і, нарешті, (у контексті Болонського процесу) були 

створені акредитаційні агенції. Головне завдання цих заходів полягало в тому, 

щоб відчутно поліпшити ефективність роботи ЗВО і керувати розвитком вищої 

школи шляхом регулярної акредитації університетів. ЗВО одержали розширену 

автономію, проте водночас на них були покладені зобов'язання щодо надання 

регулярних звітів про результати своєї діяльності. Ця звітність здійснюється до 

сьогоднішнього дня в рамках «стратегічного менеджменту» з метою 

пристосування університетів до зовнішніх умов і в дусі менеджменту якості, який 

стимулює розвиток академічної культури, структури й організації ЗВО. Однак, 

питання підвищення якості навчання й учіння не зникли автоматично, а були 

сформульовані інакше: була позначена пріоритетність підбору кадрів для 

відповідних академічних посад. У зв'язку з цими нововведеннями в дидактиці 

вищої школи, орієнтованої на участь в організації навчального процесу, виникли 

додаткові орієнтаційні проблеми. Деякі її протагоністи, котрі проаналізували 

ситуацію у вищій освіті, дійшли до висновків про необхідність розширення 

процесу оцінювання шляхом залучення до нього фахівців із дидактики вищої 

школи.  

Цей розвиток подій зливається в часі з «менеджментом змін» у ЗВО, 

розширення організаційної автономії яких не призвело до більшої індивідуальної 

організаційної свободи в основних функціях дослідження і навчання. Навпаки, 

повноваження щодо вибору форм реалізації навчальних і дослідницьких програм 

зміщуються від старої індивідуальної свободи, яку гарантує універсиетська 

корпорація, у бік свободи «лідерства» і «менеджменту» у ЗВО. На шляху 

перетворення університетів із державних закладів на корпорації очікується прояв 

«корпоративної ідентичності» і «усвідомлене почуття обов’язку» стосовно цілей 

організації з боку членів корпорації. Робота з персоналом як частина цього 
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менеджменту має стати стратегічним ресурсом, за допомогою якого буде 

забезпечена орієнтація членів  організації на сумісні цілі.  

Дидактика вищої школи, яка займається перепідготовкою і 

консультуванням академічного персоналу, відчуває в цьому процесі зростання 

своєї значущості, щоправда, з одного боку, вона сприймається в академічному 

середовищі як необхідний фактор цих процесів, а з іного боку, як найближчий 

помічник менеджменту в академічній галузі. Зрозуміло, дидактика вищої школи в 

умовах нового державного менеджменту не була цілком відсторонена від рішення 

курикулярних завдань, прикладом чого слугує її участь у «масовій цифровій 

реконструкції ЗВО», що відбулася в 1990 рр. У процесі дорогого й 

малоефективного впровадження цифрових технологій, спрямованих на створення 

і розвиток структур для використання інформаційних технологій у ЗВО, 

відбувалася різка зміна не тільки адміністративних і комунікаційних систем, але й 

структур і умов викладання й навчання. Хоча й були забезпечені необхідні для 

цього кошти і технічні заходи, але дидактика вищої школи не стояла осторонь від 

цих процесів і створила для їх успішної реалізації необхідні дидактичні 

передумови.  

Прикладом цьому служить діяльність Р. Шульмейстера (м. Гамбург), одного 

з видатних представників дидактики вищої школи, але й інших його колег, 

наприклад М. Гайнера (м. Дортмунд) чи І. Бремера (м. Франкфурт) (див. [168]), 

які на цьому етапі виявилися першовідкривачами і показали шляхи здійснення 

організаційних змін за допомогою застосування нових технологій у відриві від 

навчального процесу. Зрозуміло, дидактика застосування засобів технічної 

комунікації одержала значний розвиток за рамками традиційних організаційних 

форм дидактики вищої школи. Проте, як зазначив Й. Вільдт [168], розквіт 

«суспільства засобів масової інформації в науці» відбувається в цьому відношенні 

паралельно з процесом занепаду робочої групи з питань дидактики вищої школи.   

Однак, на думку Й. Вільдта, дидактика «набула в очах університетської 

громадськості вигляд фірмового товарного знаку «якісного навчання», як колись 

це робило маркірування «made in Germany» на виробах із Німеччини» [224]. 
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Доказом цьому слугує величезний перелік статей, присвячених дидактиці вищої 

школи, опублікованих у таких джерелах: довідниках (див. Б. Беренд, Г.-П. Фосс 

«Новий довідник викладання у вищій школі» (2002) [133]); журналах, у т. ч. 

міжнародних (Zeitschrift fur Hochschulentwicklung, ZFHE), національних 

(Hochschule) і локальних (journal hochschuldidaktik, Dortmund); серіях книг, 

спочатку серії Blickpunkt Hochschuldidaktik, які з 1969 р. видавало НОДВШ 

(Німецьке об’єднання дидактики вищої школи, тобто dghd), раніше РГДВШ 

(Робоча група дидактики вищої школи, тобто AHD), а також серії спеціальних 

видавництв (Budrich, Campus, LIT, UniversitätsVerlagWebler, VSA або Waxmann).   

Таким чином, V етап розвитку університетської освіти Німеччини (1990 р. – 

1997 р.) позначився недофінансуванням університетської освіти унаслідок 

об’єднання ФРН і НДР. Це змусило державу реорганізувати управління 

університетською освітою шляхом упровадження ринкових механізмів, 

налагодження договірних стосунків між державою й університетами, упровадити 

в начальний процес ІК-технології, інтенсифікувати інтеграцію університетської 

освіти у європейський і світовий освітній простір з метою посилення їх 

конкурентоспроможності. Вжиті державою заходи визначили напрями й тенденції 

розвитку університеської галузі впродовж 1990-х рр. На практиці відбулася 

реалізація концепції «змагального» університету, що варто визначити провідною 

тенденцією досліджуваного етапу.  Дидактика вищої школи в умовах нового 

державного менеджменту зосередилася на дослідницькій роботі і на  розв’язанні 

курикулярних проблем, взяла активну участь у «масовій цифровій реконструкції 

ЗВО» 1990-х рр.,  зокрма дидактика застосування засобів технічної комунікації 

одержала значний розвиток за рамками традиційних організаційних форм 

дидактики вищої школи.  

Отже, розвиток університеської освіти відбувався в межах змішаної 

гуманістичної і професійно-прагматичної парадигми. 
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5.2  Етап реформування університетської освіти Німеччини в контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів (травень 1998 р. – 2018 р.) 

 

З часу підписання міністрами освіти Франції, Великої Британії, Італії й 

Німеччині 25 травня 1998 р. так званої «Сорбоннської декларації», що визначила  

загальні цілі й основні принципи «узгодження архітектури європейської системи 

вищої школи» і символізувала спільне рішення керівництва цих країн про 

створення міжнародної мережі в галузі вищої освіти на базі багатосторонніх угод, 

укладених на добрій волі сторін, розпочався новий етап у розвитку 

університетської освіти Німеччини. Цей новий етап визначено нами як етап 

активного реформування університетської освіти Німеччини на тлі процесів 

глобалізації і широкого упровадження в усі сфери життя німецького суспільства 

нових інформаційних і комунікаційних технологій. Підписані між учасниками 

«Сорбоннської декларації» багатосторонні угоди визначили кілька основних 

принципів розвитку Європейської системи вищої школи, а для юридичного 

закріплення загальних цільових настанов на європейському рівні було прийнято 

рішення про спільні заходи в галузі освітньої кооперації з іншими державами-

членами ЄС.  

Як відомо, 19 червня 1999 р. міністри освіти всіх держав-членів ЄС, серед 

них також федеральний міністр освіти і науки ФРН, і 15 інших європейських 

держав підписали в Болоньї т. зв. «Болонську декларацію», у якій було визначено 

загальні цілі й основні цілі й принципи створення «Європейського простору 

вищої школи» до 2010 року [67]. Установлено, що узгодження заходів щодо 

створення єдиного європейського освітнього простору повинно було відбуватися 

на регулярних зустрічах національних міністрів освіти. Упродовж наступних 

років були проведені зустрічі представників національних міністерств освіти в 

Празі в 2001 р. й у Берліні в 2003 році. Укладені на зустрічах угоди здійснили 

значний вплив на реформаторський процес у галузі німецької вищої й зокрема 

університетської освіти. У 1999 р. в Болоньї були визначені наступні основні цілі 

європейської політики у галузі вищої освіти: упровадження системи легко 
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зрозумілих і порівнянних дипломів і «додатків до диплома», упровадження 

системи освіти, що в основному базується на 2 основних циклах, упровадження 

порівнянної системи оцінювання і впровадження кредитно-модульної системи, 

сприяння вільному переміщенню студентів у межах європейського освітнього 

простору, сприяння європейському співробітництву в сфері забезпечення якості 

освіти, сприяння впровадженню європейських стандартів вищої освіти як 

«фірмового товарного знаку» для світового ринку освіти.  

У Празі [6] були проголошені ще 3 мети: розширення сфери довічної освіти  

як складової частини європейського простору вищої школи; тісне залучення ЗВО і 

студентів у процес становлення і розвитку європейського простору вищої школи; 

поліпшення міжнародної конкурентоздатності й привабливості європейського 

простору вищої освіти [45, с. 1]. 

Зазначимо, що на Берлінській зустрічі міністрів освіти і науки в якості 

пріоритетних цілей розвитку вищої освіти було визначено: забезпечення якості 

освіти, створення і розвиток системи освіти, яка базуються на 2 етапах; взаємне 

визнання успішності студентів і дипломів.  

Для забезпечення високої якості вищої освіти була підписана угода про 

проведення наступних заходів: визначення сфери відповідальності установ, на які 

покладені дані завдання; оцінка якості програм ЗВО за допомогою проведення 

внутрішньої і зовнішньої експертизи, участь студентів у процедурі оцінювання й 

опублікування його результатів; упровадження процедури акредитації чи схожих 

видів сертифікації; міжнародна кооперація [7].  

Разом із процесом гармонізації в галузі присвоєння академічних ступенів, 

кваліфікацій і процесу навчання студентів глави держав і глави урядів ЄС 

розробили під час конференції в 2000 р. в Лісабоні кроки, спрямовані на 

зміцнення європейського дослідницького простору. Відповідно до намічених мір 

ЄС мусив стати до 2010 р. «найбільш конкурентоздатним і динамічним 

економічним простором світу» [26]. Було заплановано, що не пізніше 2010 р. 

Європа має виділяти мінімум 3 % свого валового національного продукту на цілі 

дослідження і розвитку. Проте, ці плани видаються не  реальними через нинішній 
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темп реформ, насамперед, у великих державах-учасниках. Фінляндія і Швеція 

витрачають, за даними Л.Л. Кюлер, 3,49% і відповідно 4,27 % їх ВВП на 

проведення  досліджень, однак, у Німеччині ця сума складає лише 2,5 %, у 

Франції ‒ 2,2%, а  в Об'єднаному Королівстві ‒ лише 1,8 % [154, с. 263]. У той час 

як Європейський Союз збільшив свої витрати на проведення досліджень у період 

між 2000 і 2002  рр. тільки на 0,04% і досяг рівня 1,99 % свого ВВП, то витрати 

США мають тенденцію збільшення від 2,72% до 2,80 % ВВП [154, с. 264]. 

Ініціативи ЄС, спрямовані на сприяння гармонізації й міжнародній 

конкурентоздатності європейських університетів в галузі досліджень і навчання в 

межах європейського простору вищої освіти, тим не менш виключають 

можливість примусу держав-сигнатаріїв до реалізації підписаних угод, а їхня 

реалізція ѓрунтується скоріше на добровільній готовності до цих заходів. 

Болонський процес, з точки зору гармонізації структур навчання й забезпечення 

якості освіти, виявляється дотепер більш успішним, ніж Лісабонський процес, 

спрямований на формування європейського дослідницького простору.  

Зміни в розвитку європейського простору системи вищої освіти під впливом 

«Болонського процесу», що розпочався 19 червня 1999 р., викликали значні зміни 

в німецьких університетах. Про наукові дискусії У центрі актуальних дискусій 

знаходились питання про перехід на багатоступінчасту систему навчання. У 

процесі реформування структури навчання в ЗВО були введені нові академічні 

звання, змінені умови доступу до навчання, переходу з одного ЗВО в іншій, 

моделі навчання й учіння, впроваджена процедура кількісного аналізу успішності 

й посилена орієнтація ЗВО на ринок праці. З моменту вступу в силу 20 серпня 

1998 р. змін до Рамкового закону про вищу освіту [125], який дозволив 

приступити до реалізації навчання в рамках програми бакалаврата і магістратури, 

багато традиційних спеціальностей були переведені на поетапну систему 

навчання, були розроблені численні нові програми навчання.   

Процес реформування вищої освіти в Німеччині під впливом Болонського 

процесу в порівнянні з іншими європейськими країнами відрізняється своєю 

специфікою. Ця специфіка полягає в тому, що ініційовані реформи реалізуються з 
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різною швидкістю в різних федеральних землях, в окремих ЗВО і на окремих 

факультетах. Зауважимо, що процес реформ, що проводиться у межах 

визначеного нами етапу, створює враження певної безсистемності перетворень. У 

вищих професійних школах програма бакалаврата нагадує програму, призначену 

для одержання традиційного диплома фахівця. У той же час в університетах 

тільки одна п'ята частина студентів закінчує навчання в рамках освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», проте в галузі природознавства й інженерних 

наук широко представлений саме цей освітньо-кваліфікаційний рівень, на відміну 

від філологічних та інших гуманітарних спеціальностей і мистецтвознавства. Так, 

на думку П. Пастернака, директора Інституту вивчення проблем вищої освіти 

(м. Віттенберг), Болонський процес у німецькій системі вищої школи нагадав 

щось, що «можна порівняти з американською Великою депресією, так як він 

викликав у 2009 році середній за своїми масштабами політичний землетрус у 

формі студентських протестів» [180, с. 133]. Отже, для створення повної картини 

певних процесів потрібна їх детальна реконструкція, тобто «необхідно вивчити 

землетрус, щоб зрозуміти геологію» [181].  

Зазначимо, що вже на початку процесу реформування системи вищої освіти 

Німеччини в дусі Болонського процесу в межах визначеного етапу з'явилося 

бачення перспектив проголошених реформ, чого раніше часто не вистачало в 

політиці, яка проводилася у галузі німецької вищої школи. Європейські політики 

сформулювали мету створення Європейського простору вищої школи, яка 

розпочала втілюватися в життя без будь-яких зволікань на основі Лісабонська 

стратегії ЄС (див. «Матеріали засідання Європейської ради (23/24 березня 2000 р. 

м. Лісабон) [26]), що була розроблена країнами-членами ЄС для запобігання 

можливого економічного програшу ЄС у конкурентній боротьбі з Північною 

Америкою і Східною Азією шляхом створення до початку 2010 року 

європейського економічного простору. Цей простір мав бути найбільш 

конкурентноздатним економічним простором світу завдяки найбільшій динаміці 

розвитку й опорі винятково на свої наукові досягнення.  Зазначимо, що створення 

такого простору було неможливо без упровадження єдиного ринку робочої сили, 
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який міг функціонувати лише за умови взаємного визнання дипломів, мобільності 

робочої сили й гарантування вільного вибору місця проживання для громадян 

країн ЄС. Ці плани спричинили усвідомлення необхідності побудови єдиного 

європейського освітнього простору. Однак упродовж 2008 – 2009 рр., Європа, як і 

весь світ, зіткнулися з важкою економічним кризою, що загальмувала 

економічний розвиток держав, зокрема країн-членів ЄС, а процес створення 

єдиного європейського освітнього і наукового простору сповільнився. 

Обговорення лідерами країн-членів ЄС проблем виходу із кризи і створення умов 

для сталого розвитку цих країн призвело до розробки стратегії «Європа 2020», яка 

проголосила три основні чинники зміцнення економіки:  

1) розумне зростання: розвиток економіки, засноване на знаннях і 

інноваціях.;  

2) стійке зростання: створення економіки, заснованої на доцільному 

використанні ресурсів, екології та конкуренції;  

3) всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості 

населення, досягнення соціального та територіального згоди.  

Відповідно до розробленої стратегії визначаються такі основні стратегічні 

цілі:  

1) працевлаштування 75% населення ЄС у віці від 20 років до 64 років;  

2) інвестовано в дослідження і розробки 3% ВВП ЄС;  

3) 30%-ве зниження забруднення навколишнього середовища;  

4) утримання долі учнів, що кинули школи, на рівні 10%; охоплення вищою 

освітою не менше 40% молоді;  

5) скорочення числа людей, які перебувають під загрозою опинитися за 

межею бідності, на 20 млн [26].  

За даними проведеного дослідження, побудова, розбудова і нормальне 

функціонування європейського освітнього простору, як і єдиного простору вищої 

школи, припускало досягнення двох головних цілей: забезпечення порівняності 

дипломів про вищу освіту і впровадження поетапної системи навчання у ЗВО. Для 

забезпечення взаємного визнання дипломів країни-члени ЄС підписали угоду про 



417 
 

розробку в європейських і національних рамках  вимог до професійної 

кваліфікації випускників ЗВО і до системи нарахування балів. Ця система 

припускала модуляризацію навчальних програм, надання студентам уніфікованих 

довідок про успішність студентів, уніфікованих додатків до дипломів, а також 

створення структур для внутрішнього і зовнішнього керування якістю освіти.  

Варто зазначити, що ці основні програмні положення були наповнені 

змістом конкретних угод на різних конференціях в межах Болонського процесу. 

Празьке комюніке (2001 р.) [6] доповнило перелік намічених ЄС цілей ще трьома, 

а саме:  

1) сприяння довічному навчанню,  

2) участь студентів у формуванні європейського простору вищої школи, а 

також  

3) підвищення рівня міжнародної привабливості європейського простору 

вищої школи. 

Берлінське комюніке (2003 р.) сформулювало завдання поліпшення зв'язків 

між системою вищої освіти і сферою наукових досліджень, а також визначило 

подальшим завданням інтеграцію підготовки докторантів у Болонський процес. 

На конференції в Бергені (2005 р.) [8] були обговорені соціальні проблеми 

студентства. На порядку денному конференції міністрів освіти в Лондоні (2007 р.) 

[9] знаходилися, головним чином, питання консолідації дій для здійснення 

всеосяжної реформи.   

На конференції в Левені (2009 р.) [10] була підписана угода про розробку 

кількісних параметрів національної системи вищої освіти і збільшення квоти 

абітурієнтів із слабко представлених у ЗВО  соціальних груп населення. У 2012  р. 

у Бухаресті була прийнята «стратегія мобільності 2020» [12], котра підкреслила 

важливість намічених на самому початку Болонського процесу цілей і намітила 

проведення конкретних заходів для реалізації даної стратегії.  

Ці загальноєвропейські плани знайшли своє віддзеркалення у документах, 

ухвалених на засіданні Конференції ректорів ЗВО 8 червня 2004 р. (див. «Центр з 

надання послуг «Болонья»». Тексти і роз’яснення для реалізації цілей 



418 
 

Болонського процесу в німецьких ЗВО [149]; «Про перспективне фінансування 

викладання у ЗВО» [150]). Реалізація цілей, намічених під час їхнього 

обговорення на європейському рівні, мала врахувати специфіку окремих держав і 

їх систем вищої школи. У Німеччині цілі Болонського процесу були поступово 

адаптовані до німецької дійсності, а також всебічно доповнені, оскільки німецькі 

політики й університетська громадськість були зацікавлені у максимальній 

глибині і ширині перетворень на основі положень Болонської декларації. Такий 

високий ступінь реформаторської активності у ФРН пояснюється сприйняттям 

Болонського процесу як нагоди для вирішення  цілої низки проблем академічного 

навчання, що нагромадилися за минулі роки, як-от: тривалі терміни навчання у 

ЗВО, велика кількість виключених із ЗВО студентів, недостатня соціальна 

збалансованість складу студентства, надмірне  теоретизування навчання, незначна 

мобільність студентів і порівняно низька міжнародна привабливість німецьких 

ЗВО. Рішення перерахованих проблем зажадало вжиття політиками і практиками 

заходів, адекватних серйозності наявних проблем і завданням реформування, 

зокрема таких:  

1) підвищення конкурентоздатності випускників університетів на ринку 

робочої сили,  

2) створення структурованих навчальних програм,  

3) проведення регулярної перевірки отриманих студентами знань,  

4) урахування у  навчальних планах і програмах студентського робочого 

навантаження, у тому числі  робочого навантаження в рамках самостійної роботи 

студентів,  

5) здійснення процедури акредитації як зовнішнього керування якістю 

освіти,  

6) інтенсифікація керівництва студентами з боку викладачів,  

7) перехід в освітньому процесі від навчання до учіння,  

8) орієнтація на набуття студентами компетенцій замість механічного 

засвоєння знань,  
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9) перехід на трирічні програми навчання в бакалавраті (порівн. Матеріали 

засідань Конференції ректорів німецьких ЗВО 2004 р.[149] і 2008 р. [150]).  

У ході реформування німецької системи вищої освіти виявилося, що 

більшість з намічених заходів повністю відповідали духу Болонського процесу, 

проте їх реалізація мала свою національну специфіку. Як відомо у Болонський 

декларації було визначено дві основні цілі: 1) уніфікація термінів навчання в 

рамках програм навчання в бакалавраті і магістратурі, а також 2) орієнтація 

професійної підготовки студентів на ринок робочої сили. У програмних 

документах Болонського процесу мова йшла не про їхню уніфікацію дипломів, а 

тільки про порівнянність і сумісність, а тому у деяких федеральних землях 

Німеччини найменування кваліфікацій, відбитих у дипломах, були змінені чи 

збережені за аналогією з австрійськими університетами, де вже традиційно 

відбувалася диференціація навчання у «бакалавраті» і «магістратурі». Другою 

німецькою інновацією в межах Болонського процесу стала конкретизація 

положення Болонської декларації щодо випуску європейськими ЗВО фахівців, які 

володіють «діловими якостями». Це положення було конкретизовано через 

проголошення мети підвищення конкурентоздатності випускників ЗВО на ринку 

робочої сили.  

Варто зазначити, що перший ступінь закінчення ЗВО, бакалаврат, був 

позначений у Болонській декларації як освітньо-кваліфікаційний рівень 

«релевантний для європейського ринку праці» (див. «Болонська декларація» [67]). 

Це програмне положення знайшло відображення в професійній спрямованості 

навчальних програм бакалаврата у німецьких університетах, проте при 

зіставленні цього німецького нововведення з архітектурою двоетапної системи 

навчання в бакалавріаті і магістратурі  виявляється певна двозначність: 

інтернаціоналізація сприймається як підготовка дипломованих фахівців 

відповідно до «англо-американської» архітектури навчання у ЗВО. Однак, в 

англо-американському просторі, який по своїй суті є внутрішньо неоднорідним, 

закінчення бакалаврата вважається професійно-орієнтованим тільки з певним 

застереженням.  
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Таким чином, варто погодитись із П. Пастернаком (див. «Болонський 

процес у Німеччині» (2010) [181], який слушно зауважує, що Болонський процес є 

в цілому неоднозначним за своєю суттю, оскільки його програмні положення 

допускають різночитання і різні варіанти реформування системи вищої освіти, що 

пояснюється компромісним характером самої Болонської декларації. На думку 

П. Пастернака, без досягнення компромісної за своїм характером формули 

Болонського процесу його основна мета, тобто створення єдиного Європейського 

простору вищої школи, не можна реалізувати повністю [183, с. 170]. (Детальніше 

див. Додаток И). 

Що стосується надання необхідних ресурсів для проведення реформ, то 

уряди і міністерства федеральних земель розраховували на їх одержання в ході 

економічної діяльності самих ЗВО шляхом підвищення ефективності їх роботи і 

забезпеченню ЗВО суворого контролю за своїми витратами. Однак ці очікування, 

за даними П. Пастернака [182, с. 328- 338], не виправдали себе. Науковець звертає 

увагу на ті проблеми, що виникли перед німецькими ЗВО на етапі їх 

реформування, а саме: по-перше, не усунуті серйозні проблеми фінансування 

ЗВО, які вимушені заощаджувати виділені кошти уже  протягом багатьох років 

через хронічне недофінансування з боку держави; по-друге, основні носії процесів 

підвищення продуктивності, викладачі вищої школи, зіштовхнулися зі 

зростаючими вимогами до якості їхньої роботи і розширенням переліку 

виконуваних ними функцій, зокрема проведення досліджень, викладання, участь в 

академічному самоврядуванні, роботу в мережному менеджменті, пошук 

додаткових фінансових джерел для здійснення дослідницької роботи, 

налагодження контактів з представниками бізнесу, керування підлеглими тощо. 

Крім того, викладачі ЗВО мусять постійно удосконалювати свою медійну 

грамотність, вільно користуватись старими і новими засобами комунікації, 

виявляти когнітивне новаторство, бути успішними PR-менеджерами і цивільними 

активістами − усі ці функції і вимоги до професорсько-викладацького складу, на 

думку П. Пастернака [182], звужують можливості виконання додаткових завдань; 

по-третє, німецькі університети часто виявляють у справі реалізації реформ 
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зайвий перфекціоналізм, що виявляється в проведенні «рівнобіжних акцій», які 

здійснюються в тих сферах, які уже вичерпали свій реформаторський потенціал 

чи вимагають додаткових фінансових витрат [182, с. 25]. Через ці негаразди 

співробітники університетів, котрі раніше принципово підтримували курс на 

реформування вищої школи в дусі Болонського процесу, або ставилися до них 

скептично, вимушені були займатися пошуком шляхів мінімізації 

реформаторських зусиль. Хід реалізації перетворень, основним девізом яких було 

впровадження акредитації і керування успішністю студентів, призвів до 

подальшої бюрократизації ЗВО і до консолідації прихильників і супротивників 

реформ, які об’єднались з метою обструкції реформ. На тлі невирішеної проблеми 

недофінансування ЗВО таке ставлення до реформування було певною мірою 

раціональним і вимушеним, оскільки воно захистило вищу школу від 

надлишкової перенапруги сил і саморуйнування.  

Зазначимо, що важливу роль у реформуванні університеської освіти 

Німеччини в межах визначеного етапу болонізації, як і на попередніх етапах, 

відігравала Конференція міністрів освіти і релігії ФРН, директиви якої слугували 

відповіддю на обструктивні дії освітян і являли собою політичні рішення, що 

набули юридичної чинності шляхом їх імплементації в земельне законодавство 

(див. Матеріали конференції міністрів освіти і релігії «10 тез про структуру 

бакалаврату і магістратури в Німеччині» (2003) [150] і «Акредитація 

спеціальностей бакалаврату і магістратури»  (2008) [103]). З іншого боку, ці 

рішення містили певні застереження, зміст яких означав відмову міністерств 

освіти і релігії в наданні додаткових коштів університетам, необхідних для 

проведення намічених реформ, а матеріальне заохочення до успішного 

реформування передбачалося в обмеженому обсязі, але в певних випадках 

призвело до покращення результатів у деяких ЗВО. Так, наприклад, завдяки 

впровадженню двоетапної системи освіти (бакалаврату і магістратури) дипломи 

випускників вищих професійних школ були прирівняні до дипломів випускників 

наукових університетів, а самі вищі професійні школи, які налічували 151 заклад і 

523 000 студентів (26% від їхньої загальної кількості), на початку 2000-х рр. 
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отримали згідно до §19 Федерального рамкового закону про вищу освіту (1998) 

[125] додаткову назву «університети/вищі школи прикладних наук» (нім. 

«Universitäten /Hochschulen für angewandte Wissenschaften») за аналогією з 

англійською назвою «universities of applied sciences», а вищі педагогічні школи 

землі Баден-Вюрттемберґ, які вже з початку 1970-х рр. отримали 

університетський статус, – додаток «освітні університети» (англ. «educational 

universities»). Згодом вищі професійні школи з пріоритетом технічних і 

інженерних наук з 2009 р. були перейменовані згідно до рішень земельних урядів 

на вищі технічні школи (нім. «technische Hochschulen») (мм. Ансберг, 

Ашаффербурґ, Бад-Гомбурґ та ін.), однак без права присудження наукових 

ступенів. 

Варто зазначити, що німецька реформа в межах Болонського процесу 

відбувалась фактично шляхом втручання в справи університетів у відповідності 

до німецької академічної культури за допомогою інструкцій і з опорою на 

найбільш авторитетних представників певної університетської спеціальності, які 

брали участь у процесі складання навчальних програм, що не стимулювало решту 

університетської спільноти до проведення реформ. На початку 2000-х рр. 

реформування університеської освіти ускладнилося через незначну зацікавленість 

фахівців у складанні модулів,  нестачею часу чи недостатньою зацікавленістю в 

рішенні  питань організації навчання тощо. Як зазначив П. Пастернак [181], на 

цьому тлі результати процесу реформування не є несподіваними, і тому 

заслужили критику по цілому ряду позицій: 1) Болонський процес викликав 

надлишкове робоче навантаження викладачів; 2) акредитація підсилила 

бюрократизацію ЗВО, витрати на котру значно перевершили можливі витрати на 

завчасну державну акредитацію спеціальностей; 3) відбулось загострення ситуації 

у сфері реформування, оскільки очікуване підвищення якості освіти, незважаючи 

на високо витратний процес акредитації, не відбулося; 4) недоліки в роботі 

акредитаційних агентств і невисока якість самих процедур акредитації змусили 

університети саботувати їх.  
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У деяких університетах навчальний матеріал, передбачений навчальними 

програмами підготовки дипломованих фахівців і розрахований на 9-семестровий 

курс навчання, був урізаний до 6-семестрового курсу навчання в бакалавраті, що 

призвело до перевантаженості студентів навчальною роботою і викликало в них 

серйозне розчарування. Такі скорочені навчальні програми бакалаврата 

автоматично призвели до зниження рівня кваліфікації випускників. Отриманий 

ними диплом сертифікував більш низький рівень професійної підготовки, ніж той, 

який був передбачений у попередніх навчальних програмах.  

Зокрема, ці навчальні програми не передбачали проходження студентами 

семестрової практики чи їхнього навчання в закордонних ЗВО, що викликає 

небезпеку свідомого зниження середнього рівня академічної освіти в рамках 

бакалаврата, позбавляє студентів можливості навчання за своїм індивідуальним 

планом, який враховує їхні індивідуальної освітні потреби й освітні пріоритети. 

Автори довідників з модуляризації навчального матеріалу намагалися 

максимально пристосувати плани модуляризації до німецьких умов, проте це їм 

удалося досить схематично, оскільки у своїх матеріалах вони перелічили всі 

можливі цілі навчання.  

Однак навчальні програми, що припускають досягнення 500 або наівть 800 

навчальних цілей (див. Й. Кайль, П. Пастернак «Орієнтація на формування 

компетенцій» (2011) [141, с. 76],) викликають сумнів щодо їх релевантності. Як 

зазначили Й. Кайль, П. Пастернак [там само], цей факт є проявом не тільки 

пристосовництва окремих чиновників і виконавців планів втілення ідей 

Болонського процесу, але і проявом недостатнього рівня компетентності 

викладачів, тому що вибір цілей навчального процесу припускає пріоритетність 

окремих цілей і ігнорування інших, другорядних. Пріоритетною метою 

навчальних програм бакалаврата є формування конкурентоздатності випускників 

ЗВО на ринку праці, проте її надмірна акцентуація і нехтування іншими цілями 

призводить до того, що ці програми навчання в бакалавраті мають надлишкову 

орієнтацію на професію, тобто набуття професійної кваліфікації, яка котирується 

на ринку праці, однак вони не орієнтовані не одержання загальної освіти. Крім 



424 
 

того, постулат про професійну придатність бакалавра в рамках окремих програм 

навчання, які припускають ранню спеціалізацію навчання, наприклад, у галузі 

медицини, юриспруденції, інженерних наук, педагогіки і теології, створює для 

студентів серйозні перешкоди для працевлаштування.  

Варто зазначити, що проголошена у Болонській декларації мета підвищення 

міжнародної мобільності студентів в межах поетапного навчання в університеті і 

шляхом упровадження кредитно-модульної системи, не була досягнута, оскільки 

в німецькому просторі вищої школи не відбулось обіцяне полегшення 

міжрегіонального і міжнародного визнання успішності студентів [68, с. 13 – 16]. 

Заходи, спрямовані на забезпечення міжнародної порівнянності дипломів і оцінок, 

спричинили розробку навчальних програм, які не підлягають зіставленню не 

тільки на наднаціональному, але у Німеччині навіть на міжрегіональному рівні. 

Стислість навчальних програм і неможливість опрацювання навчального 

матеріалу певних модулів в окремо узятому семестрі пояснюється тим, що не була 

врахована значна кількість студентів, котрі працюють у вільний від навчання час 

[там само]. 

Таким чином, на думку П. Пастернака, заходи ужиті під тиском зовнішніх 

обставин в умовах недостачі фінансових ресурсів, мають такі наслідки для 

німецьких ЗВО: ЗВО та їх структурні підрозділи здійснили заплановані реформи 

формально, упровадивши систему двоступінчастого поетапного навчання, 

модуляризацію, накопичувальну систему балів, акредитацію, довідки про 

успішність, проте «в ці  старі форми був утиснутий старий зміст» [183, с. 62]. Як 

зазначив П. Пастернак, при всій суворості аналізу недоліків і досягнень, проте без 

урахування реальних вимог і потреб студентів, «можна зробити такий висновок: 

через недолік поетапного планування процесу реформування його можна визнати 

успішним» [там само]. Однак варто звернути увагу на оцінки практичних 

результатів цих перетворень також із боку представників бізнесових кіл. 

(Детальніше див. додаток І). 

Відповідно до Основного закону ФРН (1949) федерація і федеральні землі 

розділяють свої повноваження в сфері системи вищої освіти, при цьому федерація 
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відповідно до статті  72, абзацу 2 Основного закону ФРН має право законодавчої 

ініціативи «тоді і тільки тоді, коли завдання створення  рівноцінних умов життя  

на території всієї федерації чи збереження правової й економічної єдності в 

інтересах усієї держави потребує прийняття певного федерального закону» [54; 

103]. У спеціальних випадках федерація згідно зі ст. 75, абз. 1 Основного закону 

ФРН має право видання рамкових інструкцій для законодавства федеральних 

земель, зокрема це стосується загальних принципів функціонування й організації 

системи. Ці принципи викладені в Рамковому законі про принципи діяльності 

вищої школи. Цей закон може набрати сили тільки  після затвердження закону 

про внесення змін у Рамковий закон про загальні принципи діяльності вищої 

школи чи інших законів. В даний час рамковий закон про принципи діяльності 

системи вищої школи діє в редакції від 27 грудня 2004 року з урахуванням змін 

внесених Сьомим законом про внесення змін у рамковий закон про принципи 

діяльності системи вищої школи від 28 серпня 2004 [127].   

Відповідальність за подальшу організацію системи вищої освіти ФРН згідно 

з §2 абз. 9 Рамкового закону про принципи діяльності системи вищої освіти 

несуть федеральні землі: «Згідно з §1, пропозицією 1 різна  постановка завдань у 

різних типах вищої школи і завдання окремих вищих шкіл визначаються 

федеральною землею» [127, с. 3]. Уряди федеральних земель видають свої 

земельні закони про діяльність системи вищої освіти чи вносять у ці закони зміни 

на основі Рамкового закону про принципи діяльності системи вищої освіти. Для 

цього їм надається термін у три роки, починаючи з моменту вступу в силу 

відповідного закону про внесення змін у чинне законодавство. Тривалий час у 

законі, що містить загальні положення про принципи діяльності вищої школи, 

були закріплені ряд положень, які регулювали організацію і керування системою 

вищої освіти ФРН, однак в 1998 р. у зв'язку з набуттям чинності 4-го доповнення 

в Рамковий закон про принципи діяльності системи вищої освіти велика частина 

цих положень утратила свою силу, а тому відповідальність за організацію 

діяльності вищої школи несуть більшою мірою федеральні землі (див. 
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А. Буркгард, Ѓ. Квайзер «Розподіл коштів з орієнтацією на ефективність як 

відображення земельних законів про вищу освіту» (2004) [77]. 

Під час дебатів стосовно реформи федерального устрою ФРН ішлося про 

розподіл повноважень між федерацією і федеральними землями. Починаючи з 

осені  2003 р. представники політичних партій у спеціально організованій для цих 

цілей комісії намагалися досягти компромісу щодо питання про розподіл 

повноважень, однак несумісність позицій представників політичних партій у цій 

галузі призвели, у кінцевому рахунку, до того, що в грудні 2004 р. було 

оголошено про невдачу переговорів між політичними силами. Здавалося, що тема 

реформування федеративних стосунків у державі була знята з порядку денного. 

Однак у ході коаліційних переговорів, які були відновлені після чергових виборів 

у бундестаг, тема розподілу повноважень була внесена до порядку денного 

політичних дебатів. 7-го листопада 2005 р. представники ХДС/ХСС і СДПН 

домовилися в рамках спільної  робочої групи про реформу федеральних 

повноважень, а через 2 дні вони отримали згоду на реалізацію цих планів з боку 

Вільно-демократичної партії.   

Результат, досягнутий робочою групою з питань реформування федеральної 

системи повноважень, став частиною коаліційного договору між ХДС/ХСС і 

СДПН, який був опублікований 11 листопада 2005 р. (див. Угода між федерацією 

і федеральними землями щодо їх спільної ініціативи досконалості для 

стимулювання науки і досліджень у німецьких ЗВО» (2005) [76]). Текст угоди 

містить інформацію про значне розширення компетенцій федеральних земель у 

галузі вищої освіти. Компетенції федеральних органів влади відтепер 

поширювалися  лише на питання регулювання процедури вступу до ЗВО і на 

питання організації державних іспитів; всі інші повноваження, у тому числі 

питання будівництва вищої школи, були передані федеральним землям. Крім того, 

стаття 72 абзац 3 Основного закону [76] одержала нову редакцію, а закріплене в 

ній положення про розбіжність з чинним законодавством повинне дозволити 

федеральним землям приймати власні рішення навіть у сфері повноважень 

федеральних органів, про які було згадано вище. Цей законотворчій процес 



427 
 

завершився в 2006 р. після того, як були зібрані необхідні для внесення змін в 

Основний закон дві третини голосів як у Бундестазі, так і у федеральній раді. З 

рядів СДПН і інших політичних партій, а також з боку Конференції  ректорів 

ЗВО, Німецької наукової ради, а також профспілки працівників сфери виховання і 

науки пролунала гостра критика подальшого реформування стосунків між 

землями і федерацією у освітній галузі. Ця критика стосувалась, перш за все, 

способу розділення фінансової відповідальності між федерацією і землями. 

Питання відповідальності федерації і земель стосується багатьох самих різних 

галузей народної освіти, а дискусія, яка супроводжує  процес реформування, 

відбиває новий погляд на завдання і функції ЗВО Німеччини. Для розуміння суті 

дискусій, що триває й досі, необхідно зупинитися на планованих реформах  в 

окремих галузях і процесах, які відбувалися там останнім часом.   

Варто зазначити, що за результатами проведеного дослідження в межах 

визначеного етапу відбувалась подальша маркетизація німецьких університетів, 

чому сприяла  Четверта новела закону про внесення змін у Рамковий закон про 

вищу освіту (серпень 1998 р.) [125]. Вона змінила §5 цього закону, відповідно до 

якого відтепер державне фінансування ЗВО орієнтувалось виключно на 

результати в дослідницькій роботі, викладанні і підготовці молодого покоління 

вчених.  Таким чином, фінансова автономія наукових університетів і вищих 

професійних шкіл на визначеному етапі проявляється в тому, що вони мусять 

брати участь у змаганні за незначні за обсягом ресурси, але досягати оптимальних 

результатів, спираючись на надані їм кошти. Тому більшість федеральних земель 

упровадило правове регулювання процедури виділення коштів ЗВО у залежності 

від  результативності їх роботи. У більшості випадків були здійснені спроби 

упровадження певних фінансових моделей, а нова система розподілу поступово 

втратила свою обов’язковість, яка випливає із договірних зобов'язань між землею 

і федерацією, але теоретично може бути використана як єдиний інструмент обліку 

коштів (див. К. Кьоніг, С. Шмідт, Т. Клай «Управління закладами вищої освіти 

через договори (2004) [151].  
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Нові положення про виділення кошів ЗВО у багатьох федеральних землях 

стали складовою частиною договорів між урядами земель і ЗВО, однак  при 

зіставленні земельних моделей фінансування ЗВО виявляються значні 

розходження між ними, що стосується в першу чергу долі фінансування, 

орієнтованого на результативність роботи ЗВО, від загальної суми фінансування. 

Ця доля  також помітно відрізняється в залежності від землі: у діапазоні від рівня, 

що ледь перевищує 0%, у баварській системі галузевих ЗВО, до 100%, наприклад,  

у землях Бранденбург і Гессен (див. М. Лещенскі, Д. Орр «Державне 

фінансування ЗВО шляхом розподілу коштів на основі індикаторів успішності» 

(2004) [160]. Крім того, відсутнє єдине позначення нової форми фінансування: Її 

називають «орієнтованою на результативність», «такою, що враховує успішність» 

чи «орієнтованою на виконання певних завдань» тощо (див. А. Буркгард, 

Д. Квайзер (2004)[77], А. Фрідріхсмайер «Розподіл коштів на основі ефективності 

роботи як елемент  розвитку ЗВО» (2003) [97]. Застосування індикаторів 

результативності передбачено у всіх моделях, у незалежності від найменування 

моделі, і є основою для виділення коштів у залежності від результативності 

роботи ЗВО, однак існує різна кількість і тип використовуваних індикаторів. В 

основному розрізняють дві групи моделей керування і застосовування ними 

індикатори якості [160]. Модель керування ЗВО через виділення коштів з 

орієнтацією на попит застосовує критерії попиту на освітні послуги і на 

дослідницькі роботи, наприклад, виходячи з кількості студентів чи суми 

залучених певним ЗВО спонсорських коштів.  

Використання індикаторів має продемонструвати, що ЗВО змагаються між 

собою за отримання коштів і готові провести оцінювання пропонованих ними 

послуг. У трьох землях (Рейнланд-Пфальц, Гессен і Бранденбург) індикатори 

попиту відіграють важливу роль: бюджет ЗВО виміряється наполовину за 

індикатором попиту, а саме за числом студентів в основний період навчання. У 

керуванні університетами через виділення коштів, орієнтованому на вихідні 

показники, використовуються показники успішності, зокрема кількість 

випускників. Використання цих індикаторів  мусить показати, що ЗВО 
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витрачають надані їм кошти доцільно, а «якості їх продукції» (у 

підприємницькому сенсі слова) приділяється належна увага.  

Функціонування моделей і використання  індикаторів успішності  в різних 

землях відбуваються по-різному: індикатори успішності відіграють важливу роль 

в орієнтованому на результативність роботи університетів розподілі коштів, аніж 

індикатори попиту. В жодній федеральній землі доля індикаторів виділення 

бюджетних коштів за кількістю випускників не перевищує більш 10% (див. 

М. Лещенскі, Д. Орр (2004) [160]). Дебати про орієнтоване на ефективність 

роботи фінансування в системі вищої освіти  мають зберегти свою актуальність і 

в майбутньому. З одного  боку, виникають сумніви в подальшому існуванні 

єдиного регулювання тарифів після виходу Тарифної спілки німецьких земель із 

процесу реформування, тим більше що деякі землі йдуть уже своїм особливим 

шляхом. З іншого боку, рішення Федерального конституційного суду, у якому 

була визнана неприпустима заборона земельних органів влади стягувати зі 

студентів плату за навчання на першому етапі їхнього навчання у ЗВО, 

незважаючи на позицію федеральних органів, стала предметом подальшої 

дискусії про фінансові виплати і взаємність виконання зобов'язань у рамках 

федеральної системи вищої освіти (див. А. Буркгард, Д. Квайзер (2003)[77]). 

Основний закон ФРН (ст.91, абз.1) [56] визначає спільним завданням 

федерації і земель розвиток системи ЗВО, як-от: завершення будівництва і 

будівництво нових ЗВО, у тому числі університетських клінік, лабораторій тощо. 

Закон про виділення коштів на будівництво університетів передбачає, що 

федерація і землі щороку розробляють рамковий план будівництва ЗВО на період 

фінансового планування. Федеральний уряд за участю міністрів освіти і фінансів, 

а також представників земельних урядів формують для цієї мети комітет із 

планування. У випадку утвердження цим комітетом певної програми намірів ця 

програма повинна бути також затверджена урядами всіх земель.  

Спочатку рамкові плани подаються для експертної оцінки в Наукову раду, а 

потім ‒ на розгляд до федеральному уряду і земельних урядів. Відповідальність за 

реалізацію планів, викладених у рамковому плані, несуть федеральні землі, проте 
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федерація фінансує 50% усіх витрат окремої федеральної землі (див. Й. Рулоф 

«Освіта сьогодні» (1999) [195, с. 31]. В галузі будівництва ЗВО у даний момент 

відбуваються дискусії про перерозподіл повноважень між федерацією і 

федеральними землями. Так, наприклад, під час дебатів про реформування 

федерального устрою Німеччини (середина 2000-х рр.) мова йшла про визначення 

розміру витрат, поза межою яких зберігається рівновелика участь федерації і 

земель, але в межах якої витрати несе сама земля. Федерація і землі поки не 

можуть прийти до консенсусу щодо граничної величини.  

Для покращення фінансування університетів федеральний уряд ініціював 

прийняття Шостого закону про внесення змін у Рамковий закон про систему 

вищої освіти [126] (2002). У цьому законі ідеться про те, що навчання в 

університетах до складання студентом першого державного іспиту, а також 

подальше навчання на спеціальності, яке завершується наступним 

кваліфікаційним іспитом, не потребують плати за навчання (§ 27, абзац 4, речення 

1 Рамкового закону про вищу освіту [126 ].   

Таким чином, плата за навчання на першому етапі навчання була 

заборонена, зокрема за навчання на другому етапі навчання, який є логічним 

продовженням першого. Університети одержали право на свій розсуд стягувати 

плату за навчання зі студентів в межах одержання другої основної спеціальності, 

за підготовче навчання і підвищення кваліфікації. Крім того, Рамковий закон у 

шостій редакції (§ 27, абз 4, речення 2) допускав урегулювання в законодавстві 

федеральних земель певних виняткових випадків [там само].   

Виходячи із цього, більшість земель увели плату за навчання, головним 

чином: а) за адміністративні послуги в розмірі 50 євро за семестр, б) плату для 

студентів із тривалим терміном навчання (у сьогоднішнім розумінні ними є 

студенти, котрі перевищили встановлений термін навчання на два роки) у розмірі 

500 євро в семестр. У землях Північний Рейн-Вестфалия і Рейнланд-Пфальц були 

відкриті рахунки для нарахування плати за навчання, що у принципі відповідає 

моделі довгострокової плати, проте, дозволяє студентам організувати гнучкий 

план свого навчанняв університеті. Однак у відповідності до шостої поправки, яка 
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була внесена у Рамковий закон про вищу освіту, забороняється стягування плати 

за навчання на першому етапі навчання. Уряди федеральних земель, у якому 

домінували представники правлячої коаліції ХДС/ХСС, дотримувались думки, що 

федерація в цьому питанні виходить за межі своїх повноважень в галузі вищої 

освіти, а тому уряди земель Баден-Вюртемберг, Баварія, Гамбург, Саарланд, 

Саксонія і Саксонія-Ангальт подали у Федеральний конституційний суд заяву про 

судову перевірку чинності правових розпоряджень і оголосили в ній про вимогу 

перевірити відповідність шостого закону про внесення змін у Рамковий закон про 

систему вищої освіти Основному закону ФРН.  

Другий сенат Федерального конституційного суду оголосив 26 серпня 

2005 р. своє рішення по цьому питанню. Відповідно до цього рішення внесення 

змін у Рамковий закон, здійснене на основі 6-го закону про внесення змін у 

Рамковий закон про систему вищої освіти щодо заборони стягування плати за 

навчання суперечить Основному закону, а тому утрачає свою юридичну чинність 

[78, с. 1]. Від цього рішення Федерального конституційного суду політики і 

управлінці очікували серйозних змін у сфері фінансування вищої школи 

Німеччини, а уряди федеральних земель, які складались із представників 

правлячої коаліції ХДС/ХСС, прагнули реалізувати моделі стягування 

максимального рівня плати за навчання у максимальному розмірі 500 євро за 

семестр для  кожного студента.  Водночас відбувалось обговорення моделі, 

відповідно до якої всі студенти одержують базове державне фінансування в 

незалежності від доходів батьків і покривають кредитами ті витрати, які лежать за 

межами їх повсякденних потреб, а для студентів із соціально незахищених шарів 

населення передбачалась стипендія.  

Фінансування цієї моделі й інших проектів не відомі в деталях, проте у 

німецьких наукових і політичних колах продовжуються жваві суперечки щодо 

фінансування навчання в університетах. Прихильники цієї ідеї висувають 

аргумент про те, що не має сенсу змушувати всіх платників податків платити 

гроші за певну соціальну групу, і вважають за необхідне залучення приватних 

коштів для гарантованого довгострокового фінансування навчання в 
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університетах і розраховують на те, що введення плати за навчання слугуватиме 

додатковим стимулом для поліпшення якості університетського навчання чи буде 

для нього принаймні достатнім. Проте висловлюються побоювання, що студенти з 

родин з низьким рівнем доходів будуть защемлені у своїх інтересах чи будуть 

усунуті від одержання вищої освіти. Ідеться, насамперед, про питання 

відповідності плати за навчання принципу соціальної орієнтованості ФРН. 

У зв'язку з дебатами про введення плати за навчання велися дискусії про 

реформування процедури надання студентам фінансової допомоги. При цьому 

ішлося про умови одержання фінансової допомоги студентами, про максимальний 

розмір щомісячної стипендії, а також про структуру розміру стипендії, 

максимальна сума якої складає 585 євро на місяць. У грудні 2004 р. набрав сили 

21-й закон про надання студентам фінансової допомоги, у зв'язку з чим була 

змінена процедура нарахування стипендії, проте розміри стипендії змінені не 

були. У цілому в Німеччині переважає державна фінансова підтримка студентів, 

яка враховує кількість ЗВО і кількість зарахованих студентів.  

Третім за значенням моментом фінансової політики в галузі вищої освіти є 

стимулювання наукової діяльності. Відповідно до статті 91, абзацу 1 Основного 

закону це завдання перебуває у компетенції федеральних і земельних органів 

влади. Останнім часом на обох рівнях розроблені й удосконалені численні 

програми стимулювання науки й освіти, які мають сприяти кооперації 

університетів з певними неуніверситетськими науково-дослідними установами і 

приватними компаніями. Цілеспрямоване стимулювання досліджень світового 

рівня в німецьких ЗВО детально обговорювалося протягом 2002 – 2004 рр. [129]. 

У січні 2004 р. федеральне міністерство науки і досліджень анонсувало конкурс 

«Brain up!», який передбачав змагання п’ятьох  німецьких університетів за звання 

кращих і у випадку присвоєння цього звання розраховувати на одержання 

протягом 5 років щорічної фінансової допомоги в розмірі 50 мільйонів євро. 

Уряди федеральних земель, очолювані коаліцією ХДС/ХСС, а також Конференція 

міністрів освіти і релігії запропонували організувати конкурс на рівні «наукових 

кластерів», під якими вони розуміли спеціальності і факультети. Ефективні 
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кластери, відповідно до цієї ідеї, мали утворити мережу дослідницьких закладів,  

що здійснюють дослідження на світовому рівні. Конкуренція між цими 

кластерами в таких галузях як дослідницька діяльність, викладання і підготовка 

молодих наукових кадрів мусила сформувати нові мережі наукових закладів, які 

на міжнародному рівні будуть функціонувати як «елітний кампус Німеччина».  

Після багатомісячних переговорів про найприйнятнішу модель 

стимулювання конкуренції  між німецькими університетами федеральний уряд і 

земельні уряди уклали в червні 2005 р. угоду про ініціативу щодо створенню 

елітних університетів (так звана «ініціатива досконалості» (див. [76])). У період з 

2006 до 2011 рр. партнери за угодою виділили суму в розмірі 1, 9 мільярдів євро 

для стимулювання цієї програми. Дана сума мала забезпечити створення 30 

елітних кластерів, а також реалізацію т. зв. «перспективних концепцій розвитку 

проектів у рамках елітної університетської науки», однак у дискусії про 

стимулювання розвитку наукової еліти основним питанням було питання 

фінансування. Проте сумнів викликає можливість досягнення позитивних 

результатів у рамках традиційних структур без завчасного реформування 

університетського менеджменту і керівництва. Дотепер немає ясності в питанні 

про те, на якому рівні має відбуватись формування наукової еліти: на рівні 

університетів, спеціальностей, факультетів, на рівні робочих груп чи об'єднань 

ЗВО. Наукова спільнота Німеччини дозріла до розуміння того, що питання 

формування наукової еліти нерозривно зв'язано з проведенням реформ на інших, 

у тому числі на початкових етапах навчання і виховання молодого покоління, 

тобто в дитячих дошкільних установах і школах тощо. Варто зазначити, що зміни 

в системі управління вищою і зокрема університеською освітою розпочались з 

моменту ухвалення Четвертого закону про внесення змін у Рамковий закон про 

систему вищої освіти набрав сили в 1998  р. До цього часу німецькі державні 

університети і спеціалізовані ЗВО вважалися корпораціями публічного права. 

Водночас, будучи державними закладами, як юридичні особи вони не були 

самостійними [103; 120]. Четверта новела в § 58 [125] розширила положення про 

правовий статус університетів, в наслідок чого замість держави представником 
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ЗВО міг виступати будь-який фонд, тобто університет стає ЗВО під керуванням 

фонду, а правління даного фонду могло приймати рішення про склад президії, яка 

керує ЗВО як корпорацією і має повноваження для прийняття оперативних 

рішень. Поряд зі своєю основною функцією, яку виконує наглядацька рада 

підприємств, рада фонду може затверджувати план розвитку університету чи 

змінювати структуру майна фонду, яке доповнює кошти, що надходять від 

держави і розмір яких визначається в  цільовій угоді  з державою.   

Новела земельного закону про вищу освіту в землі Нижня Саксонія, 

затверджена в 2002 р., закріпила в земельному законі модель ЗВО, керованого 

фондом. На початку 2003 р. п’ять ЗВО Нижньої Саксонії стали суб'єктами 

публічного права під керуванням фондів, а модель такого ЗВО знаходилася в 

центрі дискусій, тому що розмір майна фонду оцінювався як занадто невеликий 

чи як не розрахований на гнучку схему керування в порівнянні з державним 

фондом. На думку критиків, у випадку зміни фінансових потреб раніше 

затверджений бюджет не можна буде досить швидко пристосувати до нових 

потреб. Крім того, у Німеччині немає ще такої культури фондів, що існує 

впродовж десятиліть, наприклад, у США, а у німецьких ЗВО немає персоналу,  

здатного  займатися залученням спонсорських коштів. Прихильники ідеї 

керування університетами через фонди аргументують свою позицію тим, що 

реформи як такі  припускають створення певних нових структур, а досвід 

залучення фондів, на їхню думку, можна розвивати й у Німеччині, а самі 

університети зможуть використовувати нові правові положення для того, щоб 

одержати економічну волю і стати конкурентноздатними.  

Зміна правового статусу ЗВО певною мірою пов’язана з упровадженням у 

ЗВО системи т. зв. «нового менеджменту», під яким варто розуміти цілу низку 

нововведень, що мають значну вагу для реформування сфери фінансування, 

керування й організації ЗВО, а також менеджменту персоналу. У широкому сенсі 

даного слова всі перераховані категорії підпадають під загальне поняття 

«університетський менеджмент», наприклад, «фінансовий менеджмент» чи 

«менеджмент персоналу». У вузькому сенсі слова тут ідеться про внутрішню 
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організацію, про структури керування університетами. З початку 1990-х рр. 

виробничо-економічні принципи знайшли усе більш широке застосування в сфері 

керування ЗВО, а нова модель керування (НМК), що була розроблена для 

модернізації місцевих органів влади у 1970 рр., була застосована в реформуванні 

структури керування ЗВО. Дана модель була заснована на припущенні, що 

державними установами можна керувати у точно такий же спосіб, що і 

підрозділами комерційних підприємств, тобто з орієнтацією на поставлені цілі і 

досягнуті результати.  

Дерегуляція, децентралізація і застосування виробничо-економічних 

інструментів (наприклад, розрахунок витрат і доходів, а також контроллінг) здатні 

підвищити ефективність роботи закладу. У цьому випадку керівники університету 

наділяються більшою відповідальністю, а їхні повноваження зводяться до надання 

певних послуг. Зміни в основних ідеях про взаємодію політики і управління 

можна охарактеризувати в такий спосіб: управління стає на зміну командуванню, 

результати мають перевагу над дотриманням правил, а особиста 

відповідальність − над ієрархією, монополія поступається місцем змагання, а 

надання пожиттєвих коштів − мотивації [131]. Важливою умовою ефективного 

управління університетами уважається надання ЗВО автономії для прийняття 

рішень і організації своєї діяльності, які виходять за межі виконання 

міністерських розпоряджень, а збільшення масштабів університетської автономії 

припускає більшу відповідальность ЗВО, у тому числі їх підзвітність 

громадськості щодо цільового використання наданих їм коштів.   

Керівництво університетів мусить керувати закладом відповідно до 

принципів комерційної діяльності і за розробленою ним стратегією діяльності 

ЗВО. В умовах зростаючої кількості завдань і тиску з боку конкурентів 

керівництво університетів має спиратися у своїй діяльності на підтримку з боку 

консультативних органів, зокрема університеську раду, яка повинна складатися, 

принаймні, з нейтральних осіб (див. Ф. Цігеле «У чому полягає функція рад 

ЗВО?» (2004) [242]).   
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У всіх актуальних редакціях німецьких земельних законів про систему 

вищої освіти містяться положення про функції ради ЗВО, основнми завданнями 

якої є участь у фінансовому і структурному плануванні, а також у виборах 

керівництва ЗВО, а також розбудова його зовнішніх зв'язків. Що стосується 

складу цієї ради і компетенцій щодо прийняття рішень, то між федеральними 

землями  існують значні розбіжності у цьому питанні. У деяких землях до складу  

ради входять винятково треті особи, сама ж вона виконує винятково дорадчу 

функцію, наприклад, у землях Гессен і Тюрінгія. В інших землях, наприклад у 

Баден-Вюртемберзі, до складу ради входять як внутрішні, так і зовнішні члени, а 

сама вона має широкі компетенції щодо прийняття рішень, у деяких ЗВО Баварії й 

у Берліні рада складається винятково з зовнішніх членів. У зв'язку з 

використанням в системі управління університетами принципів виробничо-

економічного менеджменту і з посиленням впливу на нього з боку дорадчіх 

органів, в цьому випадку виникає небезпека ослаблення принципу академічного 

самоврядування, а також втрати корпоративної автономії.  

Не менш важливий аспект реформ ‒ реформа посадового права. У 

німецьких ЗВО це право ґрунтується на двох юридичних принципах. Закон про 

реформування грошового забезпечення професорів, прийнятий у 2002 р., скасував 

законну силу положень закону про вікові категорії. За оцінками федерального 

міністерства освіти і науки, грошова винагорода професорів мусить відтепер 

більше враховувати критерії ефективності роботи викладачів, а тому мусить 

здійснюватися за більш гнучкою схемою і створювати передумови для 

конкуренції між науковцями. З початку 2005 р. набрали сили нові положення для 

всіх недавно призначених на посаду викладачів, а також тих, хто подав заяву про 

перехід з існуючої системи на нову систему оплати. З жовтня 2005 р. набрала 

чинності нова тарифна угода про державну службу разом із тарифною угодою про 

впровадження нової системи оплати, яка мусить надати більше свободи для 

виплати грошового забезпечення в залежності від ефективності роботи. У всякому 

разі, тарифна угода про виплату грошового забезпечення для державних 

службовців продовжує діяти в комунальних і федеральних закладах. Та частина 
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щомісячної грошової винагороди, яка може бути виплачена в залежності від 

результатів роботи, складає відповідно до нового положення 1% (див. «Закон про 

внесення змін до приписів, що регулюють трудові відносини у галузі вищої 

школи» (2004) [112]).   

У 2002 р. набула юридичної сили 5-я новела Рамкового закону про вищу 

освіту, що припускає введення посади асистента професора, а також містить 

положення про роботу професорів на контрактній основі [79]. Молоді вчені, які 

обіймають посаду асистента професора, відтепер мають право розпочати 

викладацьку і наукову діяльність  раніше, ніж це було дотепер. Надалі 10 земель 

впровадили у своє земельне законодавство про вищу школу нову модель і 

впровадили кілька сотень посад асистентів професорів. У липні 2004 р. дія 5-ї 

новели [126 ] була зупинена рішенням Федерального конституційного суду [55], 

так що федеральне законодавство більше не передбачало створення посад 

асистента професора і їхню діяльність на контрактній основі. 

У жовтні 2004 р. був прийнятий закон про внесення змін у положення, що 

регулюють норми трудового і посадового права в системі вищої освіти [112]. У 

даний час основні дискусії відбуваються навколо питання про збереження 

правового статусу професорів як державних службовців чи про принципове 

зниження їхнього статусу до рівня простих службовців. В другому випадку 

необхідно дати однозначне питання про доцільність нормативного положення про 

«довічну професуру». Дискусійним залишається питання про скасування наявних 

тарифних сіток для визначення окладу професора і їх заміну на відрядну систему 

оплати. Крім того, обговорюється посада асистента професора і питання про те, 

чи може ця посада дійсно забезпечити незалежність довгострокової і плідної 

роботи молодих і висококваліфікованих учених; більш того, чи може цей захід 

запобігти «Brain Drain», тобто відтоку молодих талановитих вчених у закордонні 

ЗВО. Уже давно ведуться дебати про доцільність захисту другої докторської 

дисертації, необхідної для досягнення певного академічного рівня в академічній 

кар'єрі. Критиці  піддається визначення терміну трудових відносин з молодими 

вченими, хоча у цьому випадку не враховується та обставина, що значну частину 
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свого робочого часу вони змушені витрачати на виконання роботи, яка не має 

ніякого відношення до їх майбутньої першої докторської дисертації, що 

відбувається через нестачу людських ресурсів на факультетах.   

Як було сказано вище, німецькі університети впродовж 1970-х – 1990-х рр. 

страждали переповненістю студентських аудиторій, подовженням термінів 

навчання значної кількості студентів і великим числом відрахованих студентів. У 

зв'язку з цим дійшли висновку про необхідність внесення змін у процедуру 

зарахування до ЗВО, принаймні, на спеціальності, на які зарахування відбувається 

на основі конкурсу атестатів і повинно піддаватися детальній калькуляції в 

самому ЗВО. Університет мусить розраховувати кількість студентських місць у 

кожному навчальному році і семестрі, а ці розрахунки повинні передаватися в 

земельне міністерство, процедура здійснення  яких описана в постанові про 

кількість навчальних місць від 1970 рр. і продовжувала виконуватись до 

останнього часу у всіх федеральних землях. У Німеччині рішення про 

зарахування студентів у державний ЗВО ухвалюється різними шляхами.  

Переважна кількість спеціальностей підлягає обмеженню на місцях. Для 

певних спеціальностей існують обмежувальні норми зарахування до університету 

в масштабах усієї країни, зокрема, для біології, медицини, стоматології, 

ветеринарної медицини, фармації і психології. Дотепер усі студентські місця на 

перелічених вище спеціальностях розподілялися між абітурієнтами Центральним 

управлінням з розподілу студентських місць (ЦУРСМ). Сьома новела про 

внесення змін у Рамковий закон про вищу освіту змінила процедуру розподілу 

студентських місць у масштабах федерації з 28 серпня 2004 р. [127]. Відповідно 

до нової процедури, що була апробована в першому семестрі 2005-2006 рр., 20% 

усіх наявних у всіх ЗВО місць розподіляються між абітурієнтами з найвищим 

середнім балом атестата зрілості, інші 20% ‒ за тривалістю очікування на вільні 

місця, а решта 60% ‒ на власний розсуд університетів і спеціалізованих ЗВО 

[127].  

У планах Федерального міністерства освіти та науки знаходиться зміна роду 

діяльності ЦУРСМ і його перетворення  в сервісний і координаційний центр. Ідея 
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надання ЗВО повноважень для самостійного відбору студентів знайшла схвалення  

представниками спеціальностей, на які в масштабах країни не поширюються 

обмеження кількості зачислюваних студентів, особливо в рамках бакалаврських і 

магістерських програм навчання. У ході переходу на нову формулу зарахування 

до університетів за формулою «20:20:60» представники спеціальностей з 

кількісним обмеженням студентських місць ставлять під сумнів доцільність 

існування ЦУРСМ, окрім того, лунають пропозиції в підтримку багатоетапної, 

орієнтованої на конкурс атестатів зрілості процедури зарахування на 

спеціальності, які не вимагають кількісних обмежень у масштабах всієї 

Німеччини. На багатьох спеціальностях дана процедура вважається недоцільної 

через велику кількість зарахованих абітурієнтів при нестачі викладацького 

персоналу.   

Аж до 1990-х років у Німеччині й в інших європейських країнах існували 

одноетапні навчальні програми, розраховані на 4-х-річнй чи 5-річний повний 

термін навчання. На той момент у багатьох країнах світу, у тому числі у Великій 

Британії існувала й існує багатоетапна система набуття вищої освіти. Ідеться про 

поділ наукової підготовки у ЗВО на кілька етапів, кожний з яких закінчується 

досягненням певного освітньо-кваліфікаційного рівня. У ході інтернаціоналізації 

вищої освіти все вагомішими стали вимоги щодо пристосування німецької 

системи вищої освіти до міжнародних освітніх структур і щодо приведення 

європейських систем вищої освіти у відповідність до загальних стандартів. До 

цього моменту ці системи демонстрували більше розходжень, ніж спільних рис. У 

1999 р. в межах підписаної ними «Болонської декларації» більшість міністрів 

освіти європейських країн узяла на себе зобов'язання створити в кожній із 

зацікавлених в європейській інтеграції країн до 2010 р. «усім зрозумілі і 

порівнянні освітньо-кваліфікаційні рівні» і систему вищої школи з двома етапами 

навчання».  

Напередодні прийняття «Болонської декларації» набула чинності 4-а новела 

про внесення змін до Рамкового закону про вищу освіту Німеччини [66], яка 

уперше надала університетам можливість складання навчальних програм 
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підготовки бакалаврів і магістрів, щоправда, у якості експерименту [78]. У §19 

Рамкового закону про вищу освіту нормативний  термін навчання для першого 

етапу навчання склав від 3 до 4 років, другого етапу ‒ від 1 до 2 років, а загальний 

термін навчання т. зв. «послідовного навчання» мав не перевищувати 5 років. 

Відповідно до розпоряджень Федерального міністерства освіти і науки кожний 

новий напрям підготовки мав бути розбитим на модулі і забезпеченим системою 

оцінювання. Було також запропоновано, що напрями підготовки в рамках 

бакалаврських і магістерських програм повинні пройти акредитацію Матеріали 

Конференції міністрів освіти і релігії (2003) [150].  

У цілому університетам, які запропонували нові напрями підготовки 

студентів, була надана значна свобода дій. Це призвело до того, що в німецьких 

ЗВО відбулися неузгоджені процеси, в наслідок чого одні з ЗВО повністю змінили 

структуру навчання до визначеного терміну, в інших тільки окремі викладачі 

виявили ініціативу і розробили профільовані програми навчання. В одних 

випадках напрями підготовки бакалаврів і магістрів являли собою удосконалені  

одноетапні програми навчання, в інших випадках вони були розроблені заново. У 

цілому ж у листопаді 2005 р. довідник німецьких ЗВО, виданий конференцією 

ректорів ЗВО, указав на 3 900 розроблених напрямів підготовки бакалаврів і 

магістрів у німецьких університетах і спеціалізованих ЗВО [149]. Сам перехід на 

двоетапну систему підготовки в рамках бакалавріата і магістратури залишився 

найбільш обговорюваною реформою минулих десятиліть, а одно із найбільш 

злободенних питань полягало у визначенні необхідності повсюдного 

впровадження двоетапної системи навчання і можливості рівнобіжного 

функціонування традиційної одноетапної системи.  

Наприкінці 1990 і на початку 2000 рр. виникло також питання про те, у який 

спосіб ці системи можуть співіснувати, а  також наскільки суттєвим тепер є 

розходження між науковим університетом і вищими професійними школами, 

отже після впровадження двоетапної системи підготовки фахівців – 

університетами/вищими школами прикладних наук. Повсюдна розробка у ЗВО 

програм підготовки бакалаврів і магістрів наштовхнулась на досить стриману 
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реакцію студентів. Причини скептичного відношення студентів до нововведень 

полягали в змісті нових програм навчання й у неясних перспективах власників 

нових дипломів на ринку праці. З цим зв'язані дискусії про удосконалення самого 

змісту навчання, під час яких ставилися питання про те, чи може диплом 

бакалавра чи магістра дати гарантії успіху на ринку праці, не втративши при 

цьому істотну частину свого змісту. Адже нові напрями навчання припускають 

більш короткий термін підготовки фахівця, ніж одноетапна система, але до нього 

пред'являють одночасно додаткові вимоги (наприклад, проходження практики, 

досвід перебування за кордоном, набуття ключових компетенцій тощо).   

За даними проведеного дослідження, трансформація вищої і зокрема 

університеської освіти ФРН відбувалась шляхом розв’язання певних політичних 

та світоглядних проблем. Три політичні рухи, які  конкурують один з одним у 

німецькому просторі вищої школи (консерватори-гумбольдтианці, прихильники 

болонської реформи і інклюзивної освіти (надання можливості отримання 

університетської освіти усім бажаючим –С.Ч.)) різко відрізняються один від 

одного у своїх оцінках Болонського процесу, зокрема представники 

консервативного напряму убачають у ньому «руйнування німецького 

університету». Критики вказують на те, що гідна схвалення структуризація 

навчального процесу  призвела до зниження рівня свободи і  до «примусової 

автоекономізації студентів». Представники ліберального напряму критикують 

надлишкове теоретизування курсу навчання. Аналіз результатів реформи виявляє 

різкий контраст в оцінках результатів Болонського процесу між представниками 

«гумбольдтіанства» і захисниками концепції Болонського процесу, який є, на їх 

думку, втіленням універсальної освітньої ідеї, і прихильниками зафіксованої в 

програмі Болонського процесу орієнтації навчання на потреби ринку (див. О. Барц 

«Враження від університеської дійсності у ФРН (Картини університеської 

дійсності (2005) [59]). Прихильники гумбольдтіанства й універсалісти збігаються 

у  своїх поглядах на «конкурентоздатність на ринку праці» як на «професійну 

придатність». Водночас гумбольдтіанців і прихильників ідеї 

«конкурентоздатності на ринку праці» об’єднує партикулярне розуміння освіти: 
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вони сприймають індивідів у переважній більшості не як громадян, «які 

обдаровані волею до саморозвитку, мають певні таланти, проте резистентні до 

набуття освіти, насамперед,  через недолік необхідних здібностей» [59, с. 19]. Для 

того, щоб розібратися в цих поглядах, необхідно удатися до ретроспективного 

аналізу ситуації.     

Болонський процес у Німеччині виявляє кілька важливих особливостей, які 

мають схожість з подібними особливостям реалізації проекту загальноосвітнього 

ЗВО у 1970 рр. Цей процес був охарактеризований У. Тайхлером у такий спосіб: 

«Усі вважають себе прихильниками загальноосвітнього ЗВО, але ніхто не планує 

його створити» [207, с. 102].  Як відомо, цей проект так і не був реалізований, 

хоча багато університетів відреагували на вимоги реформування структури 

навчального процесу, фактично виходячи з усвідомлення необхідності 

внутрішньої диференціації університетів, ухваленої в ході реалізації моделі 

загальноосвітнього ЗВО. Зусилля ЗВО, спрямовані на  забезпечення максимально 

можливого рівня прозорості навчального процесу, не були здійснені в 1970 рр. На 

думку У. Тайхлера, упровадження поетапних навчальних програм 

використовується сьогодні з метою інтеграції  елементів вищих професійних шкіл 

в асортимент освітніх пропозицій  університетської освіти і призвело уже до того, 

що, за даними П. Пастернака, 55 % робочого часу університетського професора 

приділяється проведенню досліджень, у той час як професор вищих профемійних 

шкіл витрачає на заняття наукою лише 5-10 % [183, с. 16].   

У той же час ретроспективне згадування моделі загальноосвітнього ЗВО 

може виявитися корисним у проведенні аналізу нинішньої ситуації. Аналіз 

неможливості практичної реалізації моделі загальноосвітнього ЗВО [207] 

дозволяє засумніватися також у можливості реалізації сучасної програми реформ, 

на імплементацію якої, як зауважує П. Пастернак [183 134], впливає взаємодія 

шести чинників, зокрема: 1) учасники процесу мають різні уявлення про керівні 

ідеї реформування; 2) реалізація нової університетської моделі відбувається у 

відповідності до стратегії «policy-cycle», але при цьому ѓрунтується на 

діаметрально протилежних дефініціях проблеми; 3) кожна зі сторін, які 
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співробітничають, переслідує власні і досить різні цілі; 4) практична користь 

реалізації програмних положень видно тільки загалом, і вона мало прогнозована; 

5) особливий академічний менталітет виявляється не сумісним з вузькими 

політичним інтересами; 6) заплановані заходи зіштовхуються з проблемою 

недофінансування. Однак важливе розходження між планами реалізації моделі 

загальноосвітнього ЗВО і Болонським процесом полягає в наступному: 

загальноосвітній ЗВО був спочатку проектом, спрямованим на повсюдне 

впровадження, так само як і Болонський процес, однак він був реалізований як по 

змісту, так і за формою крапково, а саме в декількох навчальних закладах. 

Болонський процес, навпаки, реалізований з формальної точки зору повсюдно, 

хоча за своїм змістом ‒ в результаті крапково. Таке зіставлення дозволяє 

реалістично оцінити шанси реалізації Болонського процесу. Як зазначив 

П. Пастернак, нова форма, наповнена ще старим змістом, може бути пристосована 

до реформованих структур без великих витрат шляхом відкидання всього того, 

що заважає, і шляхом збереження всього того, що видається корисним. Отже, на 

думку П. Пастернака [183], окремою проблемою реформування в німецьких 

умовах є наповнення нових форм новим змістом. 

Цей зміст містить такі складові:  

1) формування компетенцій у поєднанні зі спеціальними знаннями (замість 

сортування знання і розподілу «ключових кваліфікацій» по різних модулях);  

2) інтернаціоналізацію процесу навчання;  

3) розмаїтість асортименту навчальних програм;  

4) урахування студентського робочого навантаження;  

5) орієнтацію на учіння, а не на навчання, у тому числі орієнтацію на 

результати учіння, реально отримані студентами наприкінці семестру. 

Наповнення новим змістом уже реформованих форм, за твердженням 

П. Пастернака, дозволить вирішити деякі проблеми реформування порівняно 

легко, оскільки їх вирішення знаходиться в компетенції федеральних земель, 

університетів і їхніх структурних підрозділів. Такими проблемами є:  

1) занадто дрібний розподіл навчального матеріалу на модулі;  
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2) надмірно деталізовані інструкції про послідовність реалізації модулів;  

3) великий обсяг перевірочних заходів, недостатні можливості вибору;  

4) відсутність можливостей визначення  студентом своєї індивідуальної 

швидкості засвоєння навчального матеріалу;  

5) надмірна спеціалізація навчальних програм, з одного боку, і занадто 

деталізоване відображення в навчальних програмах міжпредметних зв'язків, з 

іншої сторони [183].  

На думку П. Пастернака, необхідно також переглянути дуже вузьке 

розуміння «професійної придатності», оскільки у багатьох спеціальностях диплом 

бакалавра і магістра може слугувати сертифікатом досягнення певного рівня 

професійної придатності для окремого поля діяльності, що може спричинити 

труднощі не тільки кар'єрного росту сьогоднішніх студентів, але і можливі 

проблеми їхнього працевлаштування, оскільки вузька орієнтація професійної 

підготовки студентів на формування їхньої професійної придатності обмежує 

шанси на успішність професійної кар'єри. У деяких галузях з високим рівнем 

професіоналізації, наприклад, у медицині, юриспруденції, інженерних науках, 

педагогіці і теології, переважає переконання в тому, що кваліфікація бакалавра не 

свідчить про можливість виконання випускником бакалавріата професій лікаря, 

юриста, архітектора, викладача чи священнослужителя, що розраховані на повну 

професійну підготовку. Диплом бакалавра дозволяє виконувати функціональні 

обов'язки лише нижче порога повної професійної придатності, наприклад, як 

представника фармацевтичної компанії, юрисконсульта, асистента в 

архітектурному бюро, педагогічного співробітника чи диякона.  

Інші вищезгадані проблеми реформування вимагають зміни структурних 

пріоритетів, які були розроблені Конференцією міністрів освіти в 2009 р., на 

порядку денному якої постало питання щодо придатності навчальних програм  

освітнім потребам студентів. Це питання свідчить про те, що на початковому 

етапі реформ були впроваджені навчальні програми окремих спеціальностей, які 

не користуються попитом на ринку освітніх послуг (Докладніше див. додаток Ї). 

Наукова рада сформулювала наступну актуальну задачу ЗВО: «перехід від 
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навчальної реформи до підвищення якості навчання» [238]. Постановка цього 

завдання свідчить про усвідомлення  політиками і чиновниками нерозривного 

зв'язку між реформою і якістю освіти, оскільки підвищення якості освіти має бути 

метою будь-якої освітньої реформи. Із метою забезпечення якості університеської 

освіти між федерацією і федеральними землями було укладено «Державний 

договір про організацію спільної системи акредитації для забезпечення якості 

навчання та викладання в німецьких університетах (Договір про 

акредитаціюнавчання і викладання))» (2018), основним завданням якого є 

забезпечення та розвиток якості навчання та викладання університетів. Вони 

мають виконувати це завдання за допомогою внутрішніх заходів із забезпечення  і 

підвищення якості освіти та шляхом процедур, визначених у статті 3 (1) цього 

договору. У межах забезпечення та підвищення рівня якості федеральні землі 

повинні спільно забезпечувати рівноцінність відповідних академічних досягнень 

студентів у навчанні та при складанні іспитів, забезпечувати безперешкодний 

перехід із одного університету в інший. Гарантування якості відповідних курсів 

навчання на основі цього міждержавного договору має бути забезпеченим якістю 

законів у всіх федеральних штатах [243]. 

Формулювання даного завдання є примітним підведенням підсумків 

триваючого вже понад 20 років процесу реформування сфери вищої освіти  

Німеччини, риторика якого припускала наявність знаку рівності між освітньою 

реформою і підвищенням якості освіти. Правда, як зазначив П. Пастернак [183], 

намічені заходи не містять чіткої цільової настанови перетворень у системі вищої 

освіти. З одного боку, передбачається розвиток системи вищої освіти, 

академізація професійної сфери, розвиток академічних здібностей і здатностей, а 

також зниження бар'єрів доступності освіти, планується забезпечення формально 

більш високої кваліфікації певних вікових груп студентів. З іншого боку, не 

виключається зниження змістовного рівня формально сертифікованого рівня 

кваліфікації. Чи відбудеться це в найближчій перспективі, залежить від 

формування співвідношення між освітою і навчанням фахівців, тобто ідеться про 

співвідношення між дослідженням і навчанням. 
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Навчання у ЗВО, що не демонструє будь-яких зв'язків з культурою 

виробництва наукового знання, рано чи пізно має відповісти на питання про суть 

вищої освіти і обгрунтованість вимог викладачів щодо надання їм державних 

ресурсів для  проведення досліджень. Студенти набувають вищої освіти (але не 

навчаються професії), тому що в перспективі вони повинні вміти ефективно діяти  

у своїх професійних сферах, як правило, зіштовхуючись із ситуаціями 

невизначеності, конфліктів інтерпретацій і норм. У процесі навчання студенти 

вивчають певні нормативні системи, однак, у своїй професійній сфері, як зазначив 

П. Пастернак, вони повинні працювати в умовах значного відхилення від 

нормативів і стандартів відомих їм систем: «Священнослужителі повинні мати 

справу з грішниками і єретиками, судді з правопорушниками і сторонами 

цивільних суперечок, викладачі повинні працювати з відхиленнями в поведінці, 

які спостерігаються в юнацькому віці, психологи ‒ з пацієнтами, котрі 

знаходяться в стані невротичного інфантилізму, адміністративний службовець ‒ з 

громадянами і політиками, котрі не хочуть миритися з бюрократичною 

необхідністю, архітектори ‒ із замовниками забудови і їхньою  ідіосинкразією, 

інженери ‒ з фахівцями з організації виробництва, котрі змушують змінювати їхні 

творчі проекти, висуваючи аргументи, зв'язані з витратами,  тощо» [183, с. 101].  

Студент мусить набути впевненості у собі для здійснення своєї професійної 

діяльності, у незалежності від того, чи володіє випускник дипломом  бакалавра чи 

магістра. Для прийняття складних, але єдино правильних рішень майбутній 

фахівець мусить бути не тільки упевненим у своїх уміннях, але й мати здатність 

до актуалізації придбаних знань, умінь і навичок, ефективно одержувати й 

обробляти нові дані. Професіонал має розпізнавати причинно-наслідкові зв'язки 

між подіями, відокремлювати істотне від несуттєвого, відбирати варіанти рішень, 

складати порядок реалізації рішень і керувати процесом їх реалізації. При 

виконанні комплексних і зв'язаних з ризиком завдань на тлі комплексного 

трудового середовища, яке часто містить певні ризики, необхідно приймати 

рішення з серйозними наслідками для багатьох інших учасників робочих 

процесів. Для придбання здатності до прийняття таких складних рішень студенти 
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повинні розвити в собі компетенцію, засновану на наукових знаннях, тобто 

використовувати певну методику, критично оцінювати ситуацію і визначати 

пріоритетність рішень.  

Мова йде про здатність самостійного розпізнавання певного стану справ, 

упорядковувати своє уявлення про нього, давати оцінку і, таким чином, впливати 

на нього за допомогою певних дій. Метою набуття вищої освіти є набуття 

наукової компетентності і дієздатності, що грунтується на ній. Ця компетенція 

повинна дозволити випускникам університетів вирішувати проблеми, які 

виникають  у робочих процесах і про існування яких ніхто з них не знає, 

знаходячись на студентській лаві. Тому одна тільки підготовка до участі в 

конкурентній боротьбі на ринку праці і прищеплювання соціальних і 

комунікативних компетенцій (мається на увазі навички керування конфліктами, 

комунікативні здібності тощо) у цій ситуації є явно недостатніми заходами.  Саме 

єдність дослідження і навчання у вищій школі служить цілям виховання і 

підготовки професіоналів за рамками всіх суперечок, що зараз ведуться навколо 

«ідеї університету» чи вигуків про остаточне прощання з ідеалами В. фон 

Гумбольдта.  

Причина цього, на думку Г. Фрідриха (див. Г. Фрідрих. Новітні тенденції і 

перспективи Болонського процесу (2002)) [96], полягає в тому, що «при більш 

детальному розгляді того, що являють собою ключові компетенції, які визначають 

наявність професійної придатності (критичний і аналітичний інтелект, здатність 

аргументувати, здатність до самостійної роботи і навчання, здатність до 

вирішення проблеми і прийняття рішень, планування, координації, управлінські 

здібності, здібності до співробітництва тощо), то стає зрозуміло, що традиційні 

гумбольдтівські чесноти взаємного збагачення дослідження і навчання 

залишаються актуальними навіть з перспективи сьогоднішнього дня. Уражає те, 

що список релевантних для професійної придатності компетенцій збігається зі 

списком компетенцій, які необхідні для проведення досліджень на сучасному 

рівні» [96, с. 41]. Культурна конвергенція між суттю наукової діяльності і 

готовністю до ефективних дій у сфері трудової діяльності свідчить про 
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необхідність надання студентам можливості набувати досвіду через заняття 

наукою.  

Проте цю необхідність необхідно розширяти, а не обмежувати, оскільки 

мова йде про взаємозв'язок, за допомогою якого студентам прищеплюються 

«духовні потреби й інтелектуальна дисципліна, необхідні в дослідницькій 

практиці» [96, с.39]. Для пошуку практичних шляхів перетворень можуть бути 

корисні пропозиції Т. Баргеля [58], які засновані на аналізі досвіду, придбаного в 

ході  реалізації програмних положень Болонського процесу. Він убачає 

необхідність вироблення загальної позиції університетів і їх структурних 

підрозділів щодо принципів реформування. На думку Т. Баргеля [58], на основі 

принципів реформування, підтримуваних більшістю ЗВО, треба створювати 

досконалі диференційовані структури і стандарти, але не просуватися 

традиційним шляхом, у вихідному пункті якого відбувається уніфікація структур і 

стандартів.   

Т. Баргель виклав свої принципи реформування ЗВО, а саме: 

 1) впровадження автономії студентів у їхньому пошуку свого, нехай навіть 

і помилкового шляху;  

2) налагодження регулярного і продуктивного контакту між  викладачами і 

студентами;  

3) інтеграція студентів у діяльність ЗВО  і надання їм  активної підтримки в 

роботі;  

4) орієнтація навчання й учіння студентів на дослідження, накопичення 

ними досвіду проведення досліджень, необхідного для одержання професійної 

кваліфікації і формування зовнішніх компетенцій;  

5) забезпечення практичної придатності отриманих студентами знань, умінь 

і навичок як головного принципу навчання;  

6) інтернаціоналізація процесу навчання і ровиток міжнародного обміну;  

7) формування у студентів професіоналізму і прищеплювання їм ділових 

якостей замість конкурентоздатності на ринку праці;  
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8) забезпечення ефективності навчання в університетах, яке не зводиться до 

швидкості й успішності, а полягає в послідовності навчання і досягненні 

кінцевого результату;  

9) коректність і прозорість процедури проведення іспитів і прийняття 

рішень про підвищення наукової кваліфікації. Реалізація даних принципів у 

процесі складання навчальних програм має забезпечити підготовку студентів до 

успішної професійної кар'єри не шляхом «деакадемізації» вищої освіти, а шляхом 

організації навчання через  заняття наукою.  

При цьому розрив між навчанням і майбутньою сферої професійної 

діяльності молодого фахівця розглядається як основна ознака навчання, 

спрямованого на придбання компетенцій, яке, за твердженням У. Тайхлера, 

дозволяє випускникам університетів успішно справлятися зі своїми 

функціональними обов'язками і бути успішними в інших сферах діяльності [207, 

с. 15]. За даними Д. Беккера, сучасні роботодавці виходять з того, що «практика 

робить працівника сліпим. Вони не займаються пошуком людей, котрі розділяють 

їхню сліпоту» [57, с. 71]. Для підготовки фахівців, які володіють свіжим поглядом 

на трудові процеси, як уважає Т. Дакснер, корисно їхнє «контактне інфікування 

наукою» [85, с. 74]. Ізоляція студентів бакалавріата від заняття дослідницькою 

діяльністю, залучення до неї тільки студентів магістратури, на думку 

П. Пастернака [183], матиме такі наслідки: випускники-магістри, котрі набули 

наукової освіти, займуть більш високі посади в професійній сфері і розпочнуть 

виправлення помилок недостатньо освічених дипломованих фахівців середньої 

ланки. Успішне просування реформ вищої освіти в Німеччині вимагає, на думку 

П. Пастернака [там само], реалістичної оцінки шляхів їх стимулювання. 

Повсюдне схвалення змін у науковій галузі повинне знайти своє відображення в 

реформованій академічній культурі і має орієнтуватись на зміну поколінь вчених і 

викладачів, проте зміна поколінь не може відбутись швидко, а тому більш 

реалістичним видається пошук таких шляхів реформування системи вищої освіти, 

які здатні розширити коло його прихильників, що є одним із найважливіших і 

найскладніших завдань даного етапу перетворень. 
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Варто зазначити, що на VI етапі розвитку університеської освіти Німеччини 

особливої вагомості через складність і радикальність здійснюваних змін набула 

дидактики вищої школи. За твердженням авторитетного представника сучасної 

дидактики вищої школи Німеччини Й. Вільдта, майже не сприймана 

університетською спільнотою дидактика вищої школи (далі ДВШ – С.Ч.) 

непомітно розвивалася в тіні Болонського процесу і, тим не менш, пережила 

несподіваний підйом (див. Й. Вільдт «Сдвиг від навчання до учіння» (2004) [228]. 

Після створення в 1990 рр. нових інститутів дидактики у вищих професійних 

школах Баварії, Баден-Вюртембергу, Гессена і Нижньої Саксонії розпочалось 

активне створення центрів дидактики вищої школи в університетах, майже 

повсюдне поширення цих структур у всіх ЗВО усунуло всі білі плями на 

географічній карті дидактики вищої школи (див. Л. Губер «Ідеї і перспективи 

дидактики вищої школи» (1983) [133]).    

Однак нові заклади майже цілком зосередили свою діяльність на сервісі і 

перепідготовці педагогічних кадрів, ігнорували при цьому дослідницьку роботу і 

потребували кваліфікованого персоналу і кращого матеріального забезпечення, 

так що вони ледве встигали виконувати значний обсяг завдань у галузі освітнього 

менеджменту. Уся їх діяльність здійснювалась в різноманітних організаційних 

структурах, а послуги в галузі дидактики вищої школи вони надавали разом з 

іншими видами діяльності в рамках міжгалузевого моніторингу якості навчання, 

оцінювання, «кар'єрного сервісу», наукової перепідготовки, надання 

консультаційних послуг. Організаційно підрозділи ДВШ увійшли до структур 

управління ЗВО, в деяких випадках до складу факультетів чи утворювали 

департаменти у керівних структурах управління сферою вищої освіти ‒ усе це 

вказує на комплексність створеної інфраструктури і різноманітні функції 

інституцій ДВШ.  

Сюди варто додати кооперацію між різними підрозділами окремих 

інститутів дидактики у регіональних мережах федеральних земель чи сусідніх 

федеральних земель. Із колишньої РГДВШ (AHD) протягом останнього років 

сформувалось «community of practice» (співтовариство практиків), члени якого 
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(окремі особи, групи осіб, установи) створили єдину інформаційну мережу для 

здійснення комунікації і кооперації (див. [178]). «Повторне переформатування» 

РГДВШ (AHD) у НСДВШ (dghd) (Німецьку спілку дидактики вищої школи) є 

проявом не тільки формування нової самосвідомості її членів, але й 

демонстрацією повторного становлення цієї професії. Значно активізувалися 

міжнародні контакти з німецькою участю в міжнародних конференціях, відбулась 

інтенсифікація міжнародних контактів підчас конференцій, проведених у 

Німеччині. Проте, за словами Й. Вільдта, після тривалого періоду «динамічної 

самітності» дидактика вищої школи в Німеччині не досягла ще рівня розвитку цієї 

галузі в інших західних промислових країнах, зокрема країнах англомовного 

простору, наприклад, у США, Великобританії, Канади, Австралії, чи Ірландії, 

північноєвропейських країнах, таких як Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія і 

Нідерланди. (Детальніше див. Додаток К.) 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що 

особливістю VІ етапу розвитку університеської освіти Німеччини (травень 

1998 р. – 2018-й р.) стало упровадження Болонської реформи університетської 

освіти, що супроводжувалось пошуком компромісів між освітніми політиками, 

науково-педагогічною громадськістю й представниками промисловості щодо 

темпів, послідовності і конкретних заходів. Результатом трансформаційних змін, 

що відбувалися під впливом глобальних, політичних і економічних чинників, 

стали структурні перетворення, які не призвели до автоматичного наповнення 

університетської освіти новим змістом і до відчутного підвищення якості освіти, 

що змусило уряд ФРН ініціювати створення університетів світового класу як 

двигуна цього процесу (2005) і впровадити спільно з земельними урядами 

акредитаційну систему забезпечення якості навчання і викладання в німецьких 

ЗВО (2018).   

У зв'язку з проблемою підвищення якості університетської освіти 

Німеччини в дидактиці вищої школи, орієнтованій на підвищення якості 

освітнього процесу, з’явилися нові напрями: глобальний перехід наукових 

університетів та прикладних університетів від викладання до учіння; 
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упровадження нових методів («розгляд випадку», «проєктна робота» тощо); 

утворення «нової когерентності» «Learning Outcomes» («результатів навчання»)», 

(«Constructive Alignment» («конструктивного вирівнювання») тощо. 

Доведено, що на визначеному етапі розвиток університетської освіти 

здійснювався в межах професійно-прагматичної парадигми, що сформувалася 

через упровадження ринкових механізмів її функціонування на попередньому 

етапі, й реалізації програмних положень Болонської декларації. Перебування цієї 

галузі в межах цієї парадигми варто вважати  провідною тенденцією її розвитку. 

 

5.3 Перспективи творчого використання досвіду розвитку університетської 

освіти Німеччини на етапі реформування університетської освіти України та її 

входження в європейський освітньо-науковий простір.  

 

Численні виклики, що постали перед системою вищої й зокрема 

університетської освіти як України, так і Німеччини наприкінці ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст. – вплив глобалізаційних чинників, загострення конкуренції на 

глобальному ринку освіти і праці, боротьба за матеріальні та людські ресурси, 

швидке старіння знань, розвиток нових технологій, застосування яких потребує 

швидку підготовку фахівців за новими спеціальностями тощо – загострили увагу 

вчених на питанні оновлення університету як інституції, на ролі, місця й самого 

його призначення в сучасному суспільстві. Так, останнім часом, з’явилася ціла 

низка праць представників різних наукових галузей (з філософії, педагогіки, 

історії, історії педагогіки тощо), предметом вивчення яких стали: загальні 

тенденції розвитку, цілі, місце та роль вищої в цілому та університетської освіти 

зокрема в умовах суспільних трансформацій (В. Кремінь [14], В. Луговий [16], 

О. Огнев’юк [21] та ін.); феномен університету (класичного, дослідницького 

тощо) як навчального закладу та його статусу (Т. Жижко [3], С. Курбатов [15], 

І. Коваль [5], В. Масальський [17], В. Распопов [28], В. Сафонова [29], 

С. Тульчинська [32] та ін.); проблеми інтеграції української вищої освіти у 



453 
 

європейський освітній простір (О. Бурлакова [2], Ж. Таланова [31], В. Бобрицька 

[1], І. Каленюк [4] та інші). 

Вагомість позначених викликів і необхідність постійного оновлення 

системи освіти усвідомлюють і німецькі науковці. Як стверджує німецький 

дослідник М. Віммер [234], сучасна університетська освіта ФРН діє у межах 

функцій, визначених Рамковим законом ФРН про вищу освіту (2005), проте 

спосіб, у який сучасний німецький університет виконує визначені функції в 

умовах його реформування викликає стурбованість німецьких теоретиків і 

практиків. Вона торкається таких моментів:  

1) комерціалізації університетів;  

2) стану їх автономії;  

3) збереження національних традицій та університетської культури; 

4) взаємовідносин між університетом, освітою й економікою; 

5) взаємовідносин між наукою, викладанням і дослідженням.  

Ця стурбованість посилюється через повільне створення необхідних 

юридичних, фактичних та кадрових умов, а також через політичні рішення в 

галузі освіти і науки, які все частіше ухвалюються на підставі економічних і 

адміністративних міркувань, що має негативні  наслідки для сфери наукових 

досліджень і викладання. П. Фукс указує також на досить обґрунтовані 

побоювання, що університет як науково-освітній заклад трансформується в ході 

реформ у щось інше, у фірму, підприємство, в майстерню або в «тривіальну 

машину» за типом водяного нагрівача [100, с. 92].  

Можливі причини таких побоювань, на думку М. Віммера, полягають у 

тому, що політики міркують інакше, ніж вчені, і між обома сторонами існують 

проблеми комунікації. Так позиція університетських вчених ґрунтується на 

розумінні того, що продукування наукових знань і досягнення результатів 

наукових досліджень, а також освітні процеси у ЗВО не підлягають 

прогнозованому обчисленню і не можуть бути передбачуваними і запланованими 

продуктами, проте є дуже часто випадковими, залежать від творчості, 

допитливості, діалогу та взаємодії між його суб’єктами. Політики й управлінці 
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намагаються планувати те, що, на думку вчених, не можна планувати і чим не 

можна керувати, впроваджують комерціалізацію наукових установ і організацій 

без урахування їх  власної логіки розвитку. 

На тлі сьогоднішніх трансформацій, як уважає М. Віммер, існує небезпека 

того, що університети потраплять в абсолютно нову залежність від імперативів 

ринку і впливу держави, а єдність і свобода наукових досліджень і навчання 

можуть остаточно зникнути [232; 233].  

Дискурс про економізацію освіти та її перетворення на товар (див. «Продана 

освіта. Критика і спори навкола комерціалізації освіти» [162] (див. М. Вінґенс 

«Знаннєве суспільство й індустріалізація науки» (1998) [235]), (див. Д. Гоффманн, 

К. Нойманн «Економізація наук. Дослідження, учіння і навчання за правилами 

«ринку» (2003) [124]) став наразі диференційованим і посилився. У нинішній 

дискусії економічна складова, як правило, або демонізується і протиставляється 

освіті і науці, або пов'язується з очікуваннями остаточного порятунку класичного 

університету через запровадження економічних принципів в його структурах. 

Однак М. Віммер [184] зазначає, що стара опозиція між освітою та економікою є 

безпідставною і погоджується з Ж. Дерріда [88] в тому, що економізація не 

виходить за межі світу як нібито ворожий іноземний гігант або зовнішня 

економічна система, але вона властива інтелектуальним структурам самої нашої 

культури.  

Окремою проблемою, за твердженням сучасного німецького філософа 

П. Слотердайка, постає зміна ставлення до знань та науки, що вказує на глибокі 

зміни в суспільстві, які в основному впливають як на розробку концепції освіти, 

так і на розвиток ідеї університету, на наукову діяльність і викладання. Після 

розпаду старої європейської концепції істини (див. П. Слотердайк 

«Коперніканська мобілізація і птолемеївське роззброєння» (1987) [201, с. 30]) 

почало розчинюватись уявлення про об'єктивний світ, а інтегруюча об'єктивна 

реальність, яка існує для всіх рівною мірою, сприймається як наслідок певної 

форми пізнання і адаптованих до цієї форми зусиль у галузі освіти.  
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У рамках самовизначення західне суспільство позиціонує себе як 

суспільства знань, у якому знання стає все більше домінуючим чинником 

виробництва і не сприймається як відображення реальності, оцінується в аспекті 

його корисності і функціональності, здатності до вирішення певних проблем (див. 

Н. Штер «Праця, власність і знання» (1999) [204], А. Шефер, М. Віммер 

«Ідентифікація і репрезентація» (1999) [197]. Виховне значення знання 

зміщується від його змісту до його функціональної корисності, від індивідуальної 

споживної вартості до соціально рівноцінної мінової вартості на ринку праці 

[197].  

А. Демірович [87] привертає увагу до вагомості особливих спеціальних 

знань стосовно інших знань на тлі суспільних процесів і виникнення соціальних 

проблем. Під освітою науковець розуміє системне, а не механічне розуміння 

проблем в їх складності і різноманітті, отже освіта має ґрунтуватися на здатності 

індивіда до критичного переосмислення знання, отриманого в результаті його 

повсякденної діяльності, і знання, отриманого від інших індивідів. Найбільш 

шкідливим для студентів, на думку А. Деміровича, є набуття наукової напів-

освіти, що зводиться тільки до одержання диплома і до подальшого вступу в 

«реальне практичне життя. (А. Демірович [87, с. 33]). Погоджуючись з 

А. Деміровичем, М. Віммер [233] вважає, що сучасна криза університету здається 

кризою знань та освіти і посилюється політичними та економічними проблемами, 

однак спричинена не тільки ними. Тому виникає потреба у розробці 

перспективних концепцій університету, які обумовлені появою нових 

взаємозв'язків між знаннями, освітою, дослідженнями та викладанням  

Відомий німецький науковець А. Демірович зазначає, що під освітнім 

процесом традиційно розуміють викладання знань викладачами і оволодіння 

ними з боку студентів, оволодіння знаннями є активним процесом, а засвоєні 

знання не підлягають простому механічному споживанню [87]. На думку 

А. Деміровича [87, с. 16], процес засвоєння знань не закінчується їх простим 

споживанням, вони не витрачаються в процесі його засвоєння, але відтворюються, 

тобто виробляються, переробляються, розширюються і поглиблюються. Водночас 
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те, що сприймається як знання, вважається таким за визначенням, однак знання 

означає щось більше, так як індивіди засвоюють результати своєї когнітивної 

діяльності у вигляді знань на базі вже засвоєних ними знань, критеріїв 

релевантності знань і їх координат, які допомагають їм проявляти цікавість, 

відкривати наявне і нове знання, відтворювати його самостійно і творчо 

переробляти його. 

Варто погодитись з думкою А. Деміровича [87] про те, що соціальний 

характер і комунікативна орієнтація знання мають вагоме значення для 

індивідуума. Відомо, що в процесі набуття індивідом досить простої професійно-

технічної освіти відбувається процес формування цього індивіда, який іноді або 

регулярно займається самоосвітою як простою формою застосування знань, не 

набуваючи при цьому досвіду вільного і творчого самовдосконалення, проте 

завжди у індивіда відбувається формування здатності до відкриття світу. Як 

стверджує А. Демірович [там само], ця здатність залишається обмеженою «на 

катоді» і спирається на допомогу авторитетів, в той час як на «аноді» 

розвивається здатність до комплексного пізнання і вільного обігу зі «світом», 

здатність, яку називають автономією. Знання є складовою частиною орієнтації 

індивідуумів і складовою частиною їх ідентичності, правда, в різному обсязі, що 

формує їхню позицію, нахили, здатність до відкриття та інтерпретації «світу». 

Якщо виходити із того, що наукова освіта передбачає набуття студентами 

здатності до рефлексії, відкритості і здатності брати участь в комунікації, в 

проблемно-орієнтованому і критичному придбанні знань, під час якого 

індивідуум робить помилки і визнає факт їх здійснення, то він повинен мати час 

не тільки на виконання повсякденних завдань у межах модуляризованого 

навчального процесу, але й повинен мати час для самостійних міркувань.  Його 

позиція має ґрунтуватись на розумінні того, що його актуальні знання підлягають 

перегляду в зв'язку з появою нових наукових даних, а його ж комунікація з 

іншими індивідуумами сприяє становленню власної ідентичність і може 

змінювати цю ідентичність найнесподіванішим чином, в тому числі і 

релевантність поглядів, їх масштаби, теми, відносини тощо. Логіка і динаміка 
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наукової освіти передбачає, що суб'єкти пізнання здатні проблематизувати 

специфічні для предмета знання і пов'язані з ним зразки професійної орієнтації. 

А. Демірович [87] привертає увагу до вагомості особливих спеціальних 

знань стосовно інших знань на тлі суспільних процесів і виникнення соціальних 

проблем. Під освітою науковець розуміє системне, а не механічне розуміння 

проблем в їх складності і різноманітті, освіта має ґрунтуватись на здатності 

індивіда до критичного переосмислення знання, отриманого в результаті його 

повсякденної діяльності, і знання, отриманого від інших індивідів. Освіта 

уможливлює пошук індивідом переконливих аргументів у процесі власних 

проблемно-орієнтованих роздумів або шляхом проведення систематичних 

досліджень, яке передбачає відкрите ознайомлення з науковою літературою та 

участь в дискусіях за  певною тематикою. На думку А. Деміровича [87, с. 23], ця 

здатність важлива для осіб, які працюють не тільки в галузі науки і досліджень, 

але й у галузі економіки, політики, управління, масової інформації і також 

повинні володіти здібностями та здатностями розкриття наукових та 

систематичних комплексних взаємозв'язків. Розкриття цих взаємозв'язків між 

явищами навколишнього світу, в незалежності від його розмірів, дозволяє 

індивідуумам більш-менш успішно займатися пошуками істини. Набута ними 

освіта повинна дозволити їм сприймати саму незручну для них істину, яка 

суперечить відомим їм аксіомам. Найбільш шкідливим для студентів є набуття 

наукової напів-освіти, що зводиться тільки до одержання диплома і до 

подальшого вступу в «реальне практичне життя». 

Аналіз актуальної для сьогодення неоліберальної технократичної концепції 

набуття знань та одержання освіти, викликає певні побоювання щодо завдання 

трансформацією університетської освіти шкоди науковості освіти, а також появі і 

поширенню неоліберальної напів-освіти. Безсумнівно, актуальні реформи 

університетської освіти є абсолютно необхідними, невідкладними і доцільними, 

однак вони можуть сприяти вихолощенню змісту вищої освіти і перетворенню 

університетів на технічні школи. Негативні наслідки для сфери вищої освіти 

А Демірович [87, с. 33] убачає в актуальній реорганізації галузі університетської 
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освіти, яка переслідує  декілька цілей: по-перше, скорочення тривалості навчання 

в університеті, по-друге, зниження віку вступників за умови складання 

випускниками гімназій атестатів на рік раніше; по-третє,  скорочення середнього 

терміну навчання у ЗВО від 12-13 семестрів до 8-9 семестрів.  

Окремо варто згадати введення плати за навчання, що була введена 

протягом 2006 – 2007 рр., складала приблизно 500 € за семестр і мала підвищити 

рівень навчальної дисципліни студентів і поліпшити фінансовий стан 

університетів. Фінансові органи федеральних земель планували також поступове 

підвищення розмірів студентської плати за навчання, розраховували на появу на 

ринку страхування нових послуг, які могли б полегшити сім'ям майбутніх 

студентів фінансування їхнього навчання. Однак всі ці заходи неминуче призвели 

до подорожчання освітніх послуг і змусили представників мало забезпечених 

верств населення відмовитися від планів вступу до ЗВО через неадекватність 

обсягу фінансових витрат на отримання вищої освіти кар'єрним шансам 

випускників на ринку праці, у наслідок чого плата за навчання була знов 

відмінена у 2014 − 2015 рр. через значну контроверсівність її сприйняття в 

академічних колах Німеччини, непопулярність серед населення і через масові 

заворушення студентства.  

В умовах глобалізації одним із найактуальніших завдань німецької 

університетської освіти на етапі її трансформації є задоволення потреб ринку 

робочої сили. Скорочення тривалості навчання в бакалавраті до 6-8 семестрів і 

отримання студентами професійної кваліфікації впродовж 4 років викликає 

поверхнєве ставлення студентів до досвіду, який вони набувають під час навчання 

в бакалавріаті, оскільки молоді люди концентрують свою увагу на набутті знань, 

навичок і умінь як засобах досягнення успіху на ринку робочої сили. Такий підхід 

не сприяє формуванню наукового критичного розуміння «світу», «тому 

повсякденний розум поряд з відносно якісною освітою виявляється наївним або 

часто навіть релігійним» [87, с. 35]. В умовах, коли навчальний матеріал 

модуляризується, а засвоєння матеріалу окремих модулів постійному досить 

жорстко контролюється, студенти практично позбавляються можливості набуття 
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досвіду вільного, академічного, науково орієнтованого обговорення на тлі того, 

що академічна навантаження на студентів посилюється, доходячи до 20 і більше 

академічних годин на тиждень. Для змістовної навчальної підготовки, 

фундаментального засвоєння наукового знання, роздумів і особистісного у 

студентів залишається недостатньо часу, в тому числі для набуття навчального 

досвіду і розвитку методичних, комунікативних та предметних компетенцій. Цей 

досвід і компетенції не можуть бути придбані без вільного обговорення 

навчального матеріалу зі своїми однокурсниками, націленого на засвоєння 

матеріалу навчальних дисциплін. Нарешті, сучасні студенти не мають можливості 

розробити власні індивідуальні альтернативні навчальні плани, які дозволяли би 

їм накопичувати корисний досвід наукового навчання і досліджень. (Детальніше 

див. Додаток Л).  

Результати деталізованого аналізу еволюції університетської освіти 

Німеччини й вивчення особливостей її функціонування на різних історичних 

етапах, що демонструють здатність зберігати свої національні надбання і традиції, 

забезпечувати послідовність і прогнозованість подальших трансформацій в цій 

галузі, поступальність і стабільність розвитку, є корисним прикладом для 

національної вищої школи й мають стати основою для розробки обміркованої, 

прогнозованої й послідовної державної політики в цій галузі. Зіставлення 

сучасних тенденцій розвитку університетської освіти Німеччини й України 

дозволило визначити певні точки перетину.   

Український дослідник В. Огнев’юк у праці «Український університет у 

добу експонентного розвитку» (2018) убачає головний тренд сучасності у 

розвитку нових освітніх технологій, що поєднують запити і пропозиції й 

докорінно змінюють усталені економічні та соціальні структури, зокрема також 

і  українську університетську освіту, успішність модернізації якої, на думку 

В. Огнев’юка, «потребує подолання ментальних стереотипів співробітників, 

заміни застарілої управлінської та організаційної ієрархії, регресивної системи 

фінансування на гнучкий інституційний, науковий та освітній сервіс та фінансову 

систему  що має стимулювати подолання розриву між запитами суспільства і 
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можливостями університетів, відповідати на зростаючі вимоги особистості, 

роботодавця, суспільства, держави та світового ринку праці» [21, с. 2 – 3]. Як 

стверджує В. Огнев’юк основним чинником успішної модернізації 

університетської освіти України є подолання суперечності між суспільними 

запитами та неспроможністю цієї галузі задовольнити ці запити, здатністю до 

інновацій; зміною парадигми соціально-економічних стосунків [21, с. 2 – 3]. 

Отже, його твердження співпадає із оцінками німецьких науковців. 

Варто зауважити, що перебування під впливом глобалізаційних чинників  

указує на важливість верифікації власних тенденцій розвитку університетської 

освіти в історичній ретроспективі й перспективі (урахування впливу ідеологічних, 

політичних чинників, що можуть нести загрозу для національних інтересів, 

призводити до руйнації гуманістичних принципів університетської освіти в 

цілому й самого університету як скарбниці національної культури; відтоку 

вступників, студентів і випускників за кордон; утраті національних освітніх 

традицій і здобутків); виваженість підходів і наукове обґрунтування механізмів 

упровадження ринкових законів у діяльність університетів; залучення до 

розробки освітньої політики широкої університетської спільноти, її професійних 

організацій, представників промислових кіл і політиків; важливість збереження 

єдності університетської науки й науковості освіти попри будь-які зовнішні 

глобальні чинники, гнучкість і обережність у реагуванні на них, на що звертає 

увагу В.Огнев’юк. Так, науковець зауважує, що університетська освіта України 

має здійснити перехід до гнучких організаційних моделей, здатних швидко 

реагувати на запити суспільства і ринку праці, реалізовувати інноваційні проекти, 

трансформуватися з урахуванням нових завдань і пріоритетів. З цієї причини 

університет потребує радикальної зміни менталітету, для здійснення яких 

університет має дати простір залученню професіоналів, здатних до успішної 

комунікації зі студентами всупереч власній обтяженості вченими ступенями і 

званнями [21, с. 4]. 

Таким чином, аналіз роздумів німецької педагогічної громадськості та 

наукової спільноти щодо тенденцій розвитку, цілей та ролі вищої в цілому й 
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університетської освіти зокрема в умовах суспільних трансформацій; феномену 

університету як закладу освіти, його статусу в соціокультурному просторі; 

структури управління університетами та шляхів її вдосконалення; проблем 

інтеграції національної вищої освіти в європейський освітній простір, 

поподальших перспектив розвитку світової та зокрема німецької університеської 

освіти та інших дозволяє наголосити на тому, що розробка стратегії реформування 

університетської освіти України, пошук її нової моделі, адекватної глобальним 

тенденціям розвитку людства, потребує виваженого аналізу досвіду, накопиченого 

світовими лідерами у цій галузі. 
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Висновки до розділу 5 

 

У п’ятому розділі – «Тенденції розвитку університетської освіти в об’єднаній 

Німеччині (1990 р. – 2018 р.)» – проаналізовано динаміку змін у розвитку 

університетської освіти Німеччини в контексті інтеграційних і глобалізаційних 

процесів як у самій державі, так і в цілому на європейському континенті; 

узагальнено й схарактеризовано досвід діяльності університетів у межах виділених 

IV та V етапів.  

V етап (1990 р. – 1997 р.) став етапом консолідації зусиль освітніх політиків і 

наукової громадськості задля посилення конкурентоспроможності університетської 

освіти об’єднаної Німеччині; упровадження ринкових механізмів в основу її 

управління. На розвиток університетської освіти в межах визначеного V етапу 

суттєво вплинули політичні, економічні, ідеологічні й педагогічні чинники.  

З’ясовано, що на цьому етапі управління системою університетської освіти 

об’єднаної Німеччини здійснювали: Федеральне міністерство освіти і науки 

(ФМОН), земельні міністерства освіти і релігії (МОР), уряди федерації і 

федеральних земель; Конференція міністрів освіти і релігії (КМОР), Конференція 

ректорів ЗВО (КР). Як і на попередньому етапі, важливу роль у прийнятті 

управлінських рішень відігравала Наукова рада.  

Виявлено, що реструктуризація системи вищої освіти в колишній НДР 

відбувалася шляхом її повної адаптації до західнонімецьких умов і у відповідності 

до західнонімецького Рамкового закону про вищу освіту (1976) й здійснювалась в 

декілька етапів. 

Ухвалена Конференцією ректорів ФРН «Концепція про розвиток ЗВО у 

Німеччині» (1992) визначила нові завдання й вектори розвитку університетів. 

Метою університетської освіти було проголошено підготовку професіоналів з 

базовими фаховими й методичними знаннями, здатних діяти в умовах суспільства 

знань; завданнями – уведення багаторівневих програм у межах стандартного 

періоду навчання в університеті для окремих спеціальностей і забезпечення 

диверсифікації в набутті університетської освіти; обов’язкове залучення викладачів 
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до дослідницької діяльності як передумови їхньої професійної діяльності; 

забезпечення наукового поглибленого навчання, спеціалізація підготовки нових 

фахівців у процесі їхньої практичної діяльності; відхід від політики відкритого 

доступу до університетської освіти усіх бажаючих.  

Доведено, що впродовж визначеного етапу серед наукової громадськості 

сформувалася принципова єдність у баченні шляхів підвищення 

конкурентоздатності німецьких університетів і вищих професійних шкіл, як-от: 

створення механізмів управління вищою школою через укладання системи 

договорів між міністерствами і ЗВО (К. Кьоніг, С. Шмідт, Т. Клай); перетворення 

ЗВО ФРН на центри регіонального розвитку, розробки й передачі в регіони 

ключових технологій (Л. Шпет); необхідність інтенсивного впровадження в 

систему вищої освіти ІК-технологій на тлі глобалізації ринку освіти і загострення 

конкурентної боротьби між ЗВО (Г. Р. Фрідріх). Консолідована позиція урядовців і 

науково-педагогічної громадськості знайшла відображення в постановах 

Конференції ректорів ЗВО. Практична реалізація поставлених завдань у межах 

виділеного етапу призвела до поступових змін у змісті університетської освіти. 

У межах визначеного етапу змін зазнала й університетська наука.  

Доведено, що предметом широкого обговорення в колах університетських 

викладачів і науковців в межах досліджуваного етапу стали такі проблеми, як-от: 

стрімка зміна характеру університетських наук, що відбулася у процесі їхньої 

експансії, диференціації, методичного й технічного ускладнення; звуження 

постановки проблем у ході спеціалізації наук, які студенти-початківці були ще не в 

змозі сприймати й осягати. На тлі цих змін представниками дидактики вищої 

школи (Т. Баргель, Л. Губер, Ф. Камбартель) порушувалися питання розробки 

нових відкритих і різноманітних навчальних планів і програм; організація 

ефективної співпраці між студентами; розв’язання практичних проблем 

(політичних, соціальних і етичних), шляхом використання методів проєктного 

навчання; упровадження міжпредметних заходів; перехід від навчання до учіння.  

До недоліків розвитку університетської освіти Німеччини на цьому етапі 

віднесено: надмірне захоплення технократичним реформуванням університетської 
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галузі, що викликало маргіналізацію гуманітарних дисциплін і руйнацію єдності 

університетської науки; невирішеність проблем фінансування університетської 

галузі; виникнення загрози для корпоративної автономії університетів через 

посилення їхньої залежності від бізнесових структур; відчуження між викладачами 

і студентами; падіння якості освіти й наукових досліджень. 

VІ етап (травень 1998 р. – 2018 р.) позначено як етап реформування 

університетської освіти Німеччини в контексті глобалізаційних та інтеграційних 

процесів. Доведено, що на розвиток університетської освіти Німеччини на цьому 

етапі вплинули такі чинники: політичні (підписання федеральним міністром освіти 

і науки ФРН Сорбонської (1998) й Болонської декларацій (1999)); соціально-

економічні (глобалізаційні процеси у світовій економіці, посилення конкуренції 

між провідними державами, членство в ЄС; трансформація індустріального 

суспільства в суспільство знань) педагогічні (зацікавленість німецької 

громадськості в глибині перетворень у галузі вищої освіти в цілому й 

університетської зокрема, у розв’язанні проблем академічного навчання (тривалість 

і надмірне теоретизування навчання; недостатня соціальна збалансованість складу 

студентства; слабка мобільність студентів). У межах виділеного етапу система 

університетської освіти Німеччини охоплювала 106 повних і технічних 

університетів, 6 вищих педагогічних шкіл (освітніх університетів).  

Установлено, що державну політику в галузі університетської освіти ФРН 

визначали: Федеральне міністерство освіти і науки (ФМОН), земельні міністерства 

освіти і релігії (МОР), Конференція міністрів освіти і релігії (КМОР), Конференція 

ректорів ЗВО (КР), уряди федерації і федеральних земель, Наукова рада, Спільна 

наукова конференція федеральних урядів та урядів штатів. Діяльність 

університетської освіти регламентувалася такими документами: 4-та Новела до 

Рамкового закону про вищу освіту (1998) (упроваджено нові принципи 

фінансування університетів, орієнтовані на результат; регулярне оцінювання 

наукової й викладацької роботи; розширено участь університетів у відборі 

абітурієнтів; надано пріоритет реальним науковим досягненням науковців замість 

габілітації при наймі тощо); резолюції й рішення Конференції ректорів ЗВО 
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(регламентують проведення конкурсів «Brain up!» і «Наукових кластерів» з метою 

стимулювання наукової діяльності, утворення мережі закладів, що здійснюють 

дослідження на світовому рівні, підготовку молодої наукової еліти ФРН); «Угода 

між федерацією й землями щодо спільної ініціативи досконалості для 

стимулювання науки і досліджень у німецьких ЗВО» (виділено 1,9 млр. євро для 

стимулювання програми та створення 30 елітних кластерів, реалізація 

перспективних концепцій розвитку проектів у межах елітної університетської 

науки (2006 – 2011)). Важливим аспектом реформ у галузі університетської освіти 

на VI етапі стали й питання, пов’язані із кадровим забезпеченням. Наголосимо, що 

реформування університетської освіти Німеччини мала свою національну 

специфіку й різні темпи впровадження прийнятих постанов, відбувалося шляхом 

постійного пошуку компромісу між політиками, чиновниками й педагогічною 

громадськістю. 

Виявлено, що провідну роль у розвитку університетської освіти на цьому 

етапі відігравали виступи наукової, педагогічної громадськості (члени Спілки 

дидактики вищої школи, Німецької студентської спілки, Німецької асоціації 

викладачів університетів, Асоціації німецьких університетів, Центру розвитку 

університетів, Спілки освіти і науки) й активна участь роботодавців – 

представників бізнесових кіл, підприємств (спонсорів німецької науки). Предметом 

їхнього обговорення стали питання про доцільність переходу університетської 

освіти на багаторівневу систему; упровадження дуальної вищої, насамперед, 

технічної освіти; наукова розробка оптимальної моделі фінансування 

університетського сектора (через залучення коштів благодійних фондів, 

спонсорську допомогу й реалізацію бізнесових проєктів).  

Доведено, що на визначеному етапі розвиток університетської освіти 

здійснювався в межах професійно-прагматичної парадигми, що сформувалася 

через упровадження ринкових механізмів її функціонування на попередньому 

етапі, й реалізації програмних положень Болонської декларації. Цілі та завдання 

університетської освіти Німеччини залишилися незмінними: «підтримка та 

розвиток наук». До провідних місій університету додалася така: передача 
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(трансфер) накопичених знань в економіку та суспільство (І. Рьослер, С. Дуонг, К.-

Д. Гахмайстер). Важливу роль у розвитку університетської освіти відіграв відхід 

від освітньої реформи до підвищення якості навчання.  

З метою вдосконалення процедури зарахування до ЗВО та оптимізації 

студентського контингенту було упроваджено нову схему розподілу студентських 

місць, а самих студентів звільнено від плати за навчання за першу професійну 

кваліфікацію (VІ новела Рамкового закону про вищу освіту (2002)). 

У зв'язку з проблемою підвищення якості університетської освіти Німеччини 

в дидактиці вищої школи, орієнтованій на підвищення якості освітнього процесу, 

з’явилися нові напрями: глобальний перехід університетів і спеціалізованих ЗВО 

від викладання до учіння; упровадження нових методів («розгляд випадку», 

«проєктна робота» тощо); утворення «нової когерентності» «Learning Outcomes» 

(«результатів навчання»)», («Constructive Alignment» («конструктивного 

вирівнювання») тощо. Форсована комерціалізація діяльності університетів 

зумовила супротив окремих науковців (П. Пастернак, О. Барц, Г. Кьолер), які 

вбачали у ній руйнацію єдності науки й перетворення університетів на заклади, що 

здебільшого готують не інтелектуальну еліту, а середньостатистичних фахівців із 

вузьким світоглядом і низьким рівнем моралі.  

У дисертації акцентовано увагу на тому, що процес інтеграції України до 

європейського освітнього простору зумовлює необхідність вивчення та 

узагальнення досвіду організації університетської освіти провідних зарубіжних 

країн, зокрема Німеччини, а науково-історична рефлексія слугує основою його 

прогностичної екстраполяції в українську освітню практику. Результати 

деталізованого аналізу еволюції університетської освіти Німеччини й вивчення 

особливостей її функціонування на різних історичних етапах, що демонструють 

здатність зберігати свої національні надбання і традиції, забезпечувати 

послідовність і прогнозованість подальших трансформацій в цій галузі, 

поступальність і стабільність розвитку, є корисним прикладом для національної 

вищої школи й мають стати основою для розробки обміркованої, прогнозованої й 

послідовної державної політики в цій галузі. Зіставлення сучасних тенденцій 
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розвитку університетської освіти Німеччини й України дозволило визначити точки 

перетину і вказує на: важливість верифікації власних тенденцій розвитку 

університетської освіти в історичній ретроспективі й перспективі (урахування 

впливу ідеологічних, політичних чинників, що можуть нести загрозу для 

національних інтересів, призводити до руйнації гуманістичних принципів 

університетської освіти в цілому й самого університету як скарбниці національної 

культури; відтоку вступників, студентів і випускників за кордон; утраті 

національних освітніх традицій і здобутків); виваженість підходів і наукове 

обґрунтування механізмів упровадження ринкових законів у діяльність 

університетів; залучення до розробки освітньої політики широкої університетської 

спільноти, її професійних організацій, представників промислових кіл і політиків; 

важливість збереження єдності університетської науки й науковості освіти попри 

будь-які зовнішні глобальні чинники, гнучкість і обережність у реагуванні на них. 

Основні положення розділу опубліковано у таких наукових працях: [34 – 52], 

[79], [80].  
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ВИСНОВКИ  

 

Узагальнення результатів розвитку університетської освіти Німеччини ХХ – 

початку ХХІ ст. дали підстави зробити такі висновки: 

1. Проблема розвитку університетської освіти Німеччини ХХ – початку ХХІ 

ст. є однією із актуальних і мало розроблених у сучасному науковому дискурсі. 

Попри велику кількість існуючих праць із різних питань розвитку обраного 

феномену констатуємо: намагання висвітлити процеси в галузі наукової й освітньої 

політики лише під впливом особистісних стосунків між державними особами і 

науковцями; відсутність науково обґрунтованої періодизації розвитку 

університетської освіти в Німеччині в обраних широких хронологічних межах; 

ґрунтовного аналізу впливу на розвиток досліджуваного феномену причинно-

наслідкових зв’язків між науковою й освітньою політикою, з одного боку, та 

ідеологічними, соціально-економічними факторами, з іншого; віддзеркалення 

взаємозв’язків між педагогічною думкою та її реалізації в практиці реформування 

університетської освіти Німеччини. 

2. У розробці досліджуваної проблеми спиралися на філософські знання 

(забезпечили обґрунтування етапів і виокремлення провідних тенденцій розвитку 

університетської освіти в просторі діалектичних законів та закономірностей, 

взаємозалежності та взаємовпливів явищ об’єктивної дійсності); методологічні 

підходи (системний, синергетичний, культурологічний, історіографічний, 

аксіологічний тощо); принципи (історизму, єдності історичного й логічного, 

об’єктивності, всебічності й цілісності вивчення історико-педагогічних процесів і 

явищ); методи (загальнонаукові та історико-педагогічні). 

Згідно з концепцією дослідження та структурним аналізом базових понять, 

подано визначення ключового поняття «університетська освіта Німеччини». 

3. Схарактеризовано філософсько-педагогічні, політичні й соціально-

економічні умови, що вплинули на розвиток досліджуваного феномена (розробка 

класичної (гумбольдтівської) моделі університетської освіти; відкриття 

Берлінського університету (1809); відокремлення університетської науки в 
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Німеччині від держави й церкви тощо). Утворення університету, що став взірцем 

для інших держав, дозволило Німеччині на кінець ХІХ ст. перетворитися на єдину 

консолідовану національну державу з міцним прошарком буржуазної інтелігенції.  

4. Розроблено авторську періодизацію розвитку університетської освіти 

Німеччини, обґрунтовано й схарактеризовано етапи цього процесу: І етап (1899 – 

1932), характерними ознаками якого став пошук нової моделі німецької 

університетської освіти в умовах експансії; виокремлення факультету як 

представницького органу для вирішення внутрішніх питань і сенату як органу для 

обрання ректорів; розширення системи університетської освіти шляхом  уведення 

до неї вищих технічних шкіл тощо. Спроба зміни моделі університетської освіти 

шляхом її реформування зазнала невдач;  

ІІ етап (1933 ‒ 1944), пов’язаний із тотальною централізацією, 

ідеологізацією і політизацією університетської освіти, утратою університетами 

академічної свободи і корпоративної автономії; ставкою на націонал-соціалістичне 

студентство як інструмент у боротьбі з ворогами режиму НСДАП. Місія 

університетів зазнала викривлень; зміст освіти визначали расово й ідеологічно 

зафарбовані дисципліни, які лише доповнювалися фаховими; у сфері наукових 

досліджень набули поширення раціональні й ірраціональні підходи. Політичні 

репресії, фізичне знищення інакомислячих, військові поразки призвели до руйнації 

університетської галузі;  

ІІІ етап (1945 – пер. пол. 60-х рр.) характеризувався денацифікацією 

університетської освіти в обох зонах окупації, відновленням діяльності 

університетів, пошуків нових векторів їхнього розвитку. У той час, як у ФРН 

відбувалася вестернізація й консервація стану університетської освіти через 

повернення до її гумбольдтівських ідеалів і «олігархічного» університету, 

реорганізація університетської освіти НДР здійснювалася за радянським зразком на 

базі концепції «народного університету», повного підпорядкування розвитку ЗВО 

державним планам соціально-економічного розвитку, збільшення кількості 

моногалузевих ЗВО;  
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ІV етап (друга пол. 60-х рр. – 1989), головною особливістю якого стало 

поступове впровадження технократичних реформ в університетській освіті ФРН і 

НДР з метою прискорення соціально-економічного розвитку країн, здійснення 

технологічного прориву у виробництві в умовах холодної війни. У ФРН 

результатом реформ стало потроєння кількості університетів і контингенту 

студентів, розширення системи університетської освіти; створення нормативно-

правової бази для регулювання діяльності вищої освіти завдяки ухваленню 

Рамкових законів про вищу освіту; перетворення олігархічного класичного 

університету на груповий та його бюрократизація. На відміну від ФРН у НДР 

відбулося припинення експансії вищої освіти; проведено «інженерну» реформу й 

утворено бінарну систему вищої освіти;  

V етап (1990 – 1997)  позначився зменшенням фінансування університетської 

освіти в наслідок об’єднання ФРН і НДР; упровадженням ринкових механізмів, 

налагодженням договірних стосунків між державою й університетами; 

інтенсифікацією інтеграції університетської освіти в європейський і світовий 

освітній простір з метою посилення конкурентоспроможності. На практиці 

відбулася реалізація концепції «змагального» університету;  

VІ етап (1998 – 2018), особливістю якого стало впровадження Болонської 

реформи університетської освіти, що супроводжувалося пошуком компромісів між 

освітніми політиками, науково-педагогічною громадськістю й представниками 

промисловості щодо темпів, послідовності й конкретних заходів її реалізації. 

Результатом трансформаційних змін, що відбувалися під впливом глобальних 

політичних і економічних чинників, є зміна системи фінансування і управління 

університетською освітою, правового статусу університетів, функціональне 

зближення наукових і прикладних університетів, упровадження акредитаційної 

системи забезпечення якості навчання й викладання.   

Виявлено такі наскрізні тенденції розвитку університетської освіти 

Німеччини впродовж ХХ – поч. ХХІ ст.: дотримання культурно-освітнього 

федералізму як головного принципу побудови, функціонування університетської 

освіти; розширення соціальної бази студентства та збереження її елітарного 
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характеру; демократизація, гуманізація, гуманітаризація університетського сектора; 

посилення профілізації університетів; відсутність вертикальної стратифікації 

університетів та диверсифікації шляхів набуття населенням університетської 

освіти; стабільність розвитку німецького університету як соціального інституту; 

обмеження впливу держави на діяльність університетів, їхня інтернаціоналізація та 

відкритість суспільству. 

5. З’ясовано, що в межах обраного хронологічного періоду розвитку 

університетської освіти Німеччини суттєві трансформації відбулися в педагогіці 

вищої школи: на І етапі об’єктом уваги «Спілки педагогіки вищої школи», 

Е. Бернгейма, Г. Шмідкунца та ін., стали проблеми пошуку шляхів удосконалення 

викладання в умовах експансії університетської освіти. На ІІ етапі педагогіка як 

наука набула ознак расової ідеології та арійської міфології; ПВШ як навчальну 

дисципліну було видалено із переліку університетських дисциплін, а її засновники, 

зокрема Е. Бернгайм, зазнали репресій. На ІІІ і IV етапах питаннями розвитку 

ПВШ в НДР опікувалися спеціалізовані кафедри університетів і Вищі педагогічні 

школи. В основу нової педагогічної теорії НДР було покладено принципи і підходи 

радянської педагогіки; організовано аспірантуру за фахом «педагогіка вищої 

школи». У ФРН розробкою проблематики ПВШ опікувалися професійні 

об’єднання дидактиків «Комітет з питань ДВШ», «Міжгалузевий центр вивчення 

ДВШ», наукові напрацювання яких сприяли широкому обговоренню теоретичних 

концепцій на конференціях та у фаховій пресі; підвищенню дидактичної 

компетенції викладачів тощо. У 70-х – 80-х рр. через економічні чинники відбулось 

згортання наукової діяльності центрів ДВШ, а їхня діяльність звелася до надання 

консультативних послуг викладачам університетів. На V і VI етапах у межах 

пошуку шляхів посилення конкурентоспроможності й реалізації Болонської 

реформи відбувся новий сплеск розвитку ДВШ. 

6. Доведено, що в умовах проєктування модернізаційних змін і напрямів 

подальшого розвитку університетської освіти в Україні цінними є такі ідеї 

організації й реформування університетської освіти Німеччини: слідування 

принципу культурного й освітнього федералізму у побудові університетської 
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освіти та збереження децентралізованої системи управління нею; орієнтація на 

національні традиції та гумбольдтівські принципи єдності викладання й 

дослідження, науки та інституційної автономії університетів; забезпечення 

високого рівня професійної підготовки кадрів і наукових досліджень; неухильне 

дотримання етики в міжособистісних стосунках між усіма суб’єктами освітнього й 

науково-дослідного процесів; слідування принципам академічної та наукової 

доброчесності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що 

досліджується. Перспективним уважаємо вивчення досвіду й наслідків 

реформування університетської освіти в інших країнах-сигнатаріях Болонської 

декларації.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А до розділу 2.1 

Типи університетів у сучасному науковому дискурсі 

Термін і його тлумачення Автор/ 

джерело 

Дослідницький університет 

Швейцарський дослідник В. Рюгг, один із авторів 

монументальної 5-ти-томної історії європейського 

університету, стверджує, що саме у другій половині 

ХІХ ст. німецький університет перетворився на 

дослідницький («universitas litterarum» («спільноту 

наук»)) у розумінні В. фон Гумбольдта і посилається 

на англійського історика університету Л. Брокліса, 

який відстоює тезу про те, що завдяки збереженню 

структури корпоративної та колегіальної автономії, а 

також університетської ідеї наукової, непрофесійної 

освіти гумбольдтівська ідея сучасного дослідницького 

університету ніде не застосовувалася на практиці 

настільки добре в Європі, як в Оксфорді та Кембриджі 

В. Рюгг (Швейцарія) 
18 

 

Заклад, який забезпечує тісний взаємозв'язок 

викладання, дослідження та виробляє науково 

перевірених, першокласних та конкурентоспроможних 

на міжнародному рівні фахівців. Таке занадто широке 

поняття дослідницького університету наразі можна 

застосувати практично до будь-якого типу вищого 

навчального закладу, а тому термін «дослідницький 

університет» є суперечливим, отже сучасний 

реформаторський рух науковців і практиків оперує 

сьогодні такими більш релевантними ключовими 

Р. Креккель 

(Німеччина) 16 
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нормативними поняттями, як «університет світового 

класу» або «супердослідницький університет». 

Характеристики «сучасного дослідницького 

університету»: 1) проведення першокласних 

академічних досліджень; 2) орієнтація досліджень та 

викладання на глобальні конкурентні умови та цілі; 3) 

використання англійської мови як linqua franca 

викладання і дослідження; 4) конкурентоспроможний 

міжнародний набір студентів, аспірантів, викладачів 

та управлінського персоналу; 5) освіта студентів та 

організація професійних курсів; пріоритетність 

дослідження та здобуття знань; охоплення 

докторантурою всіх спеціальностей; 6) здійснення 

дослідження переважно в між- та наддисциплінарних 

командах науковців та міжнародних мережевих 

проектах; 7) вироблення нових знань у науково-

технічній галузі; пріоритетність застосування 

наукових методів та надання переваги великим 

проектам, також у ненаукових дисциплінах; 8) 

орієнтація всієї діяльності на конкуренцію та 

конкурентоспроможність; 9) надзвичайна затратність 

сучасних 

Ф. Альтбах, 

(США) 14 

Дослідницький університет (англ. Research 

University) – це специфічний вид університету, в 

якому наукові дослідження є однією з центральних 

частин роботи університету; приділяється велика увага 

власне науковим дослідженням, а самий заклад має в 

своєму професорсько-викладацькому складі відомі в 

науці імена. Бакалаврат в дослідницьких університетах 

hосійськомовна 

електронна 

вільна 

енциклопедія  

Вікіпедія 3 
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часто є академічним, а не професійним, і там не 

готують студентів до певної професійній кар'єрі, але 

тим не менш багато роботодавців приймають до уваги 

ступені, отримані в дослідницьких університетах, тому 

що такі університети формують критичне мислення. У 

глобальному масштабі дослідницькі університети 

переважно є державними університетами, за винятком 

США і Японії. Концепція сучасного дослідницького 

університету вперше виникла в Німеччині на початку 

XIX-го століття, коли Вільгельм фон Гумбольдт 

відстоював своє бачення концепції «Einheit von Lehre 

und Forschung» (єдність викладання і досліджень) як 

засобу створення освіти, орієнтованого на основні 

(природничі науки, соціальні науки і гуманітарні 

науки), а не попередні цілі університетської освіти, які 

повинні були розвивати розуміння істини, краси і 

добра 

Технічний університет 

Колишня вища технічна школа (нім. technische 

Hochschulen), являють собою тип університетів, які 

виконують завдання передачі спеціальних технічних 

та інших наукових знань; на відміну від повного 

університету, вони орієнтуються  на цілісність наук і 

реалізують пов’язання досліджень та викладання через 

інститути та професорів. 

електронний 

словник 

економічних 

термінів Габлер 

(Німеччина)20 

Повний університет (нім. «Volluniversität») 

Складність майбутніх проблем у сучасному 

суспільстві знань, вимагає об'єднання багатьох 

окремих дисциплін, а також наявності спільної 

А. Мєльгорн 

(Німеччина) 17 
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установи, яка розвиває та контролює цю взаємодію, 

тобто нового «всеосяжного університету», який вже не 

охоплює повноту кола предметів у частковому світі, а 

передбачає розумно організовану взаємодію різних 

наукових підсвітів: технічно-наукового підсвіту, до 

якого також повинна бути включена медицина, та 

гуманітарного та соціально-наукового підсвіту. 

Повний університет (лат. universitas litterarum) 

(«спільнота наук»)– це університет, в якому можна 

вивчати найосновніші наукові галузі: (гуманітарні 

науки (включаючи філософію / теологію), математику, 

право та медицину, а з раннього Нового часу – також 

природничі науки, інженерію та економіку  та 

соціальні науки тощо. Як правило, повний університет 

має право проводити докторські та докторські ступені 

з усіх цих предметів 

Німецькомовна 

електронна 

вільна 

енциклопедія  

Вікіпедія 

Університет прикладних наук (нім. Universität/Hochschule für angewandte 

Wissenschaften) 

Університет прикладних наук або вища школа 

прикладних наук (нім. «Universität/Hochschule  für 

angewandte Wissenschaften» – німецький переклад 

англомовного терміну «university of applied sciences», 

використовується з 1990-х рр., до них належать 

університети прикладних наук мм. Ансбаха, 

Ашаффенбурга, Аугсбурга, Бамберга, Кобурга тощо. 

німецькомовний 

електронний 

словник  

Гелпстер 15 

Університет прикладних наук (нім. Fachhochschule) – 

різновид університетів, орієнтованих на професійну 

освіту, що виникла в системі німецької вищої освіти і 

розповсюдилася на Австрію, Швейцарію та інші 

німецькомовна 

електронна 

вільна 

енциклопедія 
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країни. 

Класичні університети та університети прикладних 

наук використовують однаковий метод навчання, 

заснований на цілях Болонського процесу, і надають 

підготовку за спеціальностями на однаково визнаному 

рівні. Різниця полягає в стилі викладання: 

університети прикладних наук проводять курси 

невеликими групами і завжди поєднують теорію з 

практичною роботою. 

Вікіпедія 21 

Крім перекладу «Університет прикладних наук» 

зустрічаються також переклади «вища 

(професійна/технологічна/технічна/політехнічна) 

школа», «прикладний / професійний / технологічний / 

технічний / політехнічний інститут», «вища 

(прикладна) школа» і застарілий переклад 

«політехнікум», що виникли у ФРН упродовж 1969 –

1972 рр.) в результаті угоди прем'єр-міністрів 

федеральних земель «Щодо уніфікації вищих 

професійних шкіл» (13 квітня 1968 р.), укладеної з 

метою підвищення статусу професійних і технічних 

шкіл і розширення сфери вищої технічної і спеціальної 

освіти освіти. З моменту впровадження у цих закладах 

Болонської реформи і двоетапної системи набуття 

освіти (бакалаврату і магістратури) відбувається 

зблишення вищих професійних шкіл («університетів 

прикладних наук» з початку 2000-х рр.) і наукових 

університетів. 

німецькомовна 

електронна 

вільна 

енциклопедія 

Вікіпедія 21 

 

Класичний університет 

Установа вищої освіти, яка реалізує освітню програму Кодекс про освіту 
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вищої освіти I ступеня, що забезпечує отримання 

кваліфікації фахівця з вищою освітою, за різними 

профілями освіти, напрямами освіти; освітню 

програму вищої освіти II ступеня, яка формує знання, 

вміння і навички науково-педагогічної та науково-

дослідної роботи та забезпечує отримання ступеня 

магістра; освітню програму вищої освіти II ступеня з 

поглибленою підготовкою фахівця, що забезпечує 

отримання ступеня магістра, за різними профілями 

освіти, напрямами освіти, освітніми програмами 

післявузівської освіти; освітню програму підвищення 

кваліфікації керівних працівників і фахівців, програму 

виховання і захисту прав і законних інтересів дітей, 

які перебувають в соціально небезпечному положенні, 

виконує фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження, функції науково-методичного центру за 

відповідним профілем (профілів) освіти, а також може 

реалізовувати освітню програму вищої освіти I 

ступеня, що забезпечує отримання кваліфікації 

фахівця з вищою освітою і інтегровану з освітніми 

програмами середньої спеціальної освіти, за 

відповідними профілями освіти, напрямами освіти, 

освітні програми додаткової освіти дорослих (за 

винятком освітньої програми підвищення кваліфікації 

керівних працівників і фахівців), освітню програму 

середньої освіти, освітні програми професійно-

технічної освіти, освітні програми середньої 

спеціальної освіти за окремими спеціальностями, 

освітню програму додаткової освіти дітей та молоді. 

Респібліки Білорусь 
8 

(ст. 207) 
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Університет – це вищий навчальний заклад, який: 

реалізує освітні програми вищої професійної і 

післявишівської освіти з широкого спектру профілів 

(не менше трьох) і/або за групами напрямів та 

спеціальностей підготовки – як правило, не менше 15; 

здійснює підготовку, перепідготовку та/або 

підвищення кваліфікації працівників вищої 

кваліфікації, наукових і науково-педагогічних 

працівників; реалізує не менше 7 груп програм 

наукових спеціальностей післявишівської професійної 

освіти; виконує фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження з широкого спектру наук (як правило, не 

менше трьох профілів і/або 7 груп наукових 

спеціальностей); є провідним науковим і методичним 

центром в областях своєї діяльності, зокрема: частка 

професорсько-викладацького складу (ПВС) з вченими 

ступенями і званнями - не менше 60%; частка докторів 

наук, професорів в ПВС – не менше 10%; частка 

фінансування наукових досліджень в розрахунку на 

одиницю (ПВС) - не менше 7,0 тисяч рублів, у тому 

числі фундаментальних і прикладних досліджень – не 

менше 4,8 тисячі рублів, і затребуваність НДР (обсяг 

фінансування НДР з зовнішніх джерел на одиницю 

ПВС) - не менше 3,65 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; кількість виданих монографій (в 

середньому за рік) на 100 осіб ПВС з вченими 

ступенями і званнями - не менше 2,0. Кількість 

виданих (в середньому за рік) підручників і 

навчальних посібників (з грифами) на 100 осіб ПВС з 

Звіт Міністерства 

освіти  

Російської Федерації 

«Державна 

акредитація закладів 

вищої, середньої та 

додаткової 

професійної освіти в 

1999 році» 

(цит. за 

В.П. Прокофьєвим)12
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вченими ступенями і званнями - не менше 1,3. 

Погоджуючись з позицією експертної групи 

Євразійської асоціації університетів найважливішими 

ознаками класичного університету варто визнати такі: 

високий рівень підготовки фахівців, можливість 

отримання студентами базових знань в різних 

областях науки при оптимальному поєднанні 

природничо-наукових і гуманітарних дисциплін, 

здатність до формування і поширення моральних і 

культурних цінностей, переважання в науковій роботі 

частки фундаментальних досліджень 

В.П. Прокофьєв 

(Росія) 12 

Термін «класичний університет» став широко 

вживаним з появою Берлінського університету, в 

основу якого були закладені  два провідних принципи: 

принцип єдності дослідницької і викладацької 

діяльності і принцип глибокої і різносторонньої 

освіти. На її думку, класичний університет є 

універсальним центром генерації знань, умінь та 

навичок; закладом для проведення наукових 

досліджень; інституцією, яка пропонує освіту і науку 

впродовж життя. А. Гаврилюк виокремлює 26 

класичних університетів Німеччини із їх загальної 

кількості 106, виходячи із характерної ознак цієї 

моделі університетів: рік заснування університетів 

(1386–1919), кількість студентів, у тому числі 

іноземних студентів, поєднання викладання та 

проведення наукових досліджень за Гумбольдтівською 

моделлю освіти; навчання традиційних дисциплін – 

теології, медицини, юриспруденції та гуманітарних 

А. Гаврилюк 

(Україна) 4 
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наук. 

«Класичний» університет (Гумбольдтівський 

«дослідницький» університет) – середньовічний 

університет, навчання в якому здійснюється за 

програмою «ars liberalis» («вільних мистецтв»), зміст 

освіти в якому є переважно гуманітарним і 

спрямованим на вивчення античної «класики». 

А.В. Полєтаєв 

(Росія) 11 

 

Багатогалузевий вищий навчальний заклад, який 

провадить інноваційну освітню діяльність за різними 

ступенями вищої освіти (у тому числі доктора 

філософії), проводить фундаментальні та/або 

прикладні наукові дослідження, є провідним науковим 

і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру 

навчальних, наукових і науково-виробничих 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та 

провадить культурно-просвітницьку діяльність. 

стаття 28  

Закону України 

«Про вищу освіту» 5 

Критерієм визначення класичного університету є 

широкомасштабна підготовка кадрів через аспірантуру 

і докторантуру; система підвищення кваліфікації; 

висока частка професорсько-викладацьких кадрів з 

ученими ступенями й званнями (наявність докторів 

наук і професорів); частка освітніх програм, що 

належать до природничо-наукових, математичних і 

гуманітарно-соціальних спеціальностей та напрямків, 

повинна становити більшу частину від інших освітньо-

професійних програм, ліцензованих у ВНЗ; 

становлення вищого навчального закладу як 

класичного університету щонайменше протягом 20 

років. 

В. Масальський 

(Україна) 10 
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Риси класичного університету: елітний рівень 

підготовки фахівців, що базується на ґрунтовній 

методологічній основі, можливість набуття 

студентами фундаментальних знань з різних галузей 

науки; оптимальне поєднання природничих і 

гуманітарних навчальних дисциплін; здатність до 

формування і поширення вікових морально-

культурних цінностей; переважання у науковій роботі 

частки фундаментальних, креативних досліджень. 

В. Бакіров2 

У сучасній університетській історіографії вчені 

дотримуються періодизації, яка заснована на виділенні 

трьох базових моделей університету, що змінюють 

одна одну: докласичного (universitas magistrorum et 

scholarum), класичного (universitas litterarum) і 

посткласичного. Модель «класичного університету» 

визначали такі його атрибути, як наукові лабораторії і 

інститути, музейні колекції, бібліотеки, постійно діючі 

та інституційно оформлені наукові семінари. Ідеї 

зберегли свою актуальність аж до 1960-х рр. Однак 

масовізація навчальних закладів в умовах 

постіндустріального суспільства позначилась 

зростанням кількості студентів університетів у 

геометричній прогресії і призвела до трансформації 

«класичного університету», який за характером свого 

управління нагадує скоріше велику капіталістичну 

фірму нова інтерпретація змісту науки, відтепер не як 

суми готових, застиглих знань, а як процес 

нескінченного пошуку і наближення до істини, у 

якому викладач і студенти ставали рівними 

А. Андреєв 

(Росія) 1 
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учасниками процесу пізнання істини. Завдяки цьому 

імперативу наукового пошуку гумбольдтівський 

університет як модель набував риси «дослідницького 

університету» («Forschungsuniversität») і став далеким 

від колишнього ідеалу «усамітнення і свободи», хоча 

гуманістичні принципи класичного університету 

продовжують своє існування в ньому [с.156 – 158]. 

Широко запозичена німецька модель, реалізована 

Гумбольдтом в Берлінському університеті, яка 

продовжувала служити зразком в період післявоєнної 

експансії вищої освіти на Заході, є Університетом 

епохи модерну, який сьогодні стає постісторичним. 

Сучасний університет, як і раніше, виконує три 

функції: дослідження, викладання і адміністрування. 

Останнє швидко стає основним місцем розміщення 

ресурсів, що спричиняє розрив договору між 

дослідженням і викладанням, підписаного німецькими 

ідеалістами,  а в Університеті Досконалості загальний 

принцип адміністрування заміщає діалектику 

викладання і дослідження, в силу чого викладання і 

дослідження як аспекти професійного життя 

виявляються в підпорядкуванні у адміністрування. 

Б. Рідінґс 

(Канада) 13 

Підприємницький університет 

Підґрунтям функціонування підприємницького 

університету його участь у конкурентній боротьбі за  

науковців, студентів та сторонніх фондів, що змушує 

університет займатися питаннями результативності у 

навчанні та дослідженнях, розробляти привабливі для 

студентів курси та забезпечувати якість викладання, 

Е. Шерм 

(Німеччина) 19 
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орієнтувати дослідження на програми фінансування. 

Порівняно з груповим університетом, 

підприємницький університет отримав автономію 

щодо розпорядження фінансами, продуктами чи 

послугами, в деяких випадках навіть у питаннях 

менеджменту та управління персоналом, а його 

система управління  охоплює п’ять функцій, як-от: 

планування, організації, забезпечення та управління 

персоналом, а також контролю 

Підприємницький або антрепренерський університет є 

ЗВО, відмінною рисою якого є поєднання 

викладацької, науково-дослідної діяльності з 

інноваційною й підприємницькою, що забезпечує 

отримання закладом доходу через комерціалізацію 

знань, його базовими рисами є такі: посилене 

адміністрування, висока міра децентралізації, 

диверсифікація фінансування (використання патентів, 

договірне співробітництва з бізнесовими колами), 

стимулювання академічних структур і інтегрована 

підприємницька культура, капіталізація знань. 

Б.Р. Кларк  

(США) 7 

Підприємницький університет виконує місію драйвера 

розвитку усієї моделі, що об'єднує державу, бізнес-

співтовариство і університети. 

Г. Іцковіц  

(Великобританія) 6 

Три ключові характеристики підприємницького 

університету: 1) генерація знань; 2) розвиток 

інноваційних методів викладання з використанням 

новітніх досягнень науки і практики; 3) впровадження 

знань в практику 

Г.М. Константинов, 

С.Р. Філонович9 

 

Список використаних джерел додатку А до розділу 2.1 
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Додаток Б до розділу 2.2 

 

Передумови становлення університету Гумбольдта 

Лише нові університети, засновані в містах Галле (1694) й Ѓеттінґені (1736), 

відрізнялись від інших німецьких університетів більш прогресивним академічним 

духом і сприяли формування нового освітнього простору, що охоплював 

вторинну і третинну галузь освіти, тобто гімназійну та університетську освіту. 

Під час правління Фрідріха Вільгельма I (1673-1715) університет м. Галле (1694)  

став закладом, що займався практичною підготовкою теологів у протестантській 

частині Німеччини і слугував прикладом професійної орієнтації освіти для 

університету м. Ѓеттінґена (1734), який став провідним серед університетів-

прихильників ідей Просвітництва у католицької частини імперії, взірцем для 

проведення реформ в університетах, що мали рахуватись із конкуренцією з боку 

протестантських університетів. Така конкуренція між протестантськими і 

католицькими університетами сприяла розквіту католицьких університетів 

мм. Вюрцбурга, Інгольштадта, Відня і Майнца наприкінці ХVІІІ ст. 

Реформаторські ідеї, які наприкінці ХVІІІ ст. надходили з Галльського 

(1694), Ѓеттінґенського (1737), а в подальшому також Єнського університетів 

(1558), були різні за своєю енергетикою. Зокрема реформаторський потенціал 

Йенського університету ґрунтувався на філософії ідеалізму та естетичній 

концепції романтизму в літературі, Ѓеттінґенський являв собою духовно-

культурний і науковий центр, який у складних політичних умовах 

наполеонівських війн став місцем формування непідкупного наукового духу, що 

сформувався на засадах протестантизму і космополітичної етики. Ані в 

Ѓеттинґені, ані в Йені не ставили під сумнів вагомість університетів для 

суспільного розвитку, самі університети не були ізольовані від суспільства, а, 

навпаки, активно взаємодіяли з інтелектуальними силами громад, які 

консолідувались у містах, за межами університетів, утворювали товариства 

учених, спілки або т. зв. академії, зокрема у Ѓеттінґені. Як зазначили Г. Мюллер, 

К. Ріс і П. Ціхе ([95], саме в Ѓеттінґені було закладено фундамент наукового 
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університету, впроваджено свободу дослідження, викладання й навчання. Але 

через свої незначні розміри і розташування на периферії історичних подій 

університети Галле і Ѓеттінґена не могли докорінно вплинути на загальну 

ситуацію у вищий освіті  Німеччини, хоча і були взірцевими для більшості старих 

наукових закладів.  

Як зазначила сучасна італійська дослідниця університетської освіти 

М.Р. ді  Сімоне, з ХVI по XVIII століття структура та соціальна роль університету 

як інституту систематично змінювалися. «Із автономних закладів вони поступово 

перетворились наприкінці ХVІІІ ст. на державні установи для підготовки 

провідних еліт» (див. М.Р. ді  Сімоне «Вступ» [114, с. 261]). На думку сучасного 

нідерландського дослідника В. Фрейгофа, такі історично-соціальні події як 

Реформація та Французька революція відіграли надзвичайно суттєву роль у 

становленні європейських і зокрема німецьких університетів, а поява великих 

монархій, міст-держав і князівств, церковний розкол та економічні кризи 

посилювали доцентрові тенденції і сприяли утворенню централізованих держав в 

епоху переходу від  Середньовіччя до Нового часу (див. В. Фрейгофф «Засади» 

(1996) [81, с. 54]). Цю думку продовжив французький науковець Ж. Верже, який 

указав на очевидну для більшості західноєвропейських політиків на межі ХVІІІ і 

ХІХ ст. необхідність створення сучасної держави і розвитку національної 

самосвідомості (див. Ж. Верже «Європейські університети» (1993)[87]). 

Варто зазначити, що одним із механізмів модернізації університетської 

освіти стало «Положення про абітур» (1788), видане прусським міністром релігії і 

освіти К.-А. фон Цедліцом і спрямоване на урегулювання потоку вступників до 

прусських університетів. Проте в період між 1788 і 1840 рр. це положення 

застосовувалось досить непослідовно і хаотично (див. А. Волтер «Доступ до 

вищої освіти у диференційованій системі вищої освіти» (2008) [123, с. 82]). 

Ф. Й. Лінднер зазначив, що Пруссія як держава відіграла значну роль у 

кодифікації процедури вступу до університету, а  зміст терміну «вища школа» 

було розкрито в королівському указі від 23 грудня 1788 р. (див. Ф.Й. Лінднер 

«Європеїзація права у галузі вищої освіти» (2011) [92]). Правове врегулювання 
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статусу університетів мало сприяти підвищенню якості професійної підготовки 

висококваліфікованих чиновників, котрі мали посилити ефективність діяльності 

державних установ в умовах абсолютистської держави.  

Варто зазначити, що вимоги щодо підвищення рівня професійної підготовки 

майбутніх чиновників  означали також внесення певних змін до статутів 

університетів при  визначенні їх суспільної ролі і функцій, а також меж автономії 

університетів (див. Ж. Верже «Європейські університети» [119, с. 66]). А тому, як 

указала сучасна німецька дослідниця М. Фройнд, на корпоративну автономію 

університетів в умовах абсолютизму поступово накладалось авторитарне 

королівське законодавче право, що, на її думку, тим не менш не зашкодило 

фундаментальній законодавчій компетенції університетів (див. М. Фройнд 

«Університетське право/Рамковий закон про вищу освіту/Земельні закони про 

вищу освіту» (2002) [80, с.10]). Це підтверджується фактом упровадження 

«Загального земельного права прусських держав» (далі ЗЗП – С.Ч.) (1794) [59], 

яке, як зазначила дослідниця, не призвело до серйозних змін у статутах прусських 

університетів. Так, у розділі II підрозділі 12 § 67 ЗПП за університетами 

визнавались усі права привілейованих корпорацій, а розділи 68 та 69 ЗЗП також 

посилались як на внутрішнє конституційне право університетів, так і їх власну 

юрисдикцію. Водночас в у розділі II підрозділі 12 §1 ЗПП була чітко визначена 

місія державних середніх шкіл і університетів «Школи та університети є державні 

установи, які мають навчати молодь корисним знанням і наукам» [59]. Як 

зазначила М. Фройнд, ЗЗП, упроваджене у 1794  р., вперше у німецькій історії 

містило кодифікацію закону про вищу освіту, однак не передбачало  

деталізованого нормативного врегулювання всіх аспектів діяльності 

університетів, зокрема умов доступу до університетської освіти [80, с.10]. 

Практика допуску до неї на той час була досить хаотичною, оскільки будь-який 

молодий чоловік, який отримав освіту в латинській школі або приватну освіту і 

мав фінансову підтримку з боку своїх батьків, міг вступити до університету (див. 

Р. Бьоллінґ «Маленька історія абітуру» (2010) [70, с. 26]). М.Р. ді  Сімоне 

підтвердила цю тезу, указавши на те, що усі тогочасні європейські університети 
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охоплювали всі рівні освіти, від початкової до вищої, і приймали студентів 

різного віку і рівня освіти [114, с.238].  Цей факт було відбито у ЗЗП, зокрема у 

розділі II підрозділі 12 §74, що не містив будь-якої кодифікації обмежень для 

доступу до університету, а підрозділ 12 § 77 ЗЗП зазначав обов’язковість 

складання вступного іспиту лише для осіб, котрі отримали освіту через приватні 

заняття і не могли продемонструвати свідоцтво з оцінками згідно до  вимог, 

визначених у цьому розділі [59]. 

Таким чином, було створено законодавчі умови для професійної орієнтації 

університетської освіти в Пруссії, у межах якої поширювався утилітаризм як 

провідний принцип її діяльності на тлі втрати ідеями Просвітництва своєї 

суспільної ваги уже в середині XVIII століття. Утилітарність мислення вищих 

класів феодальної Німеччини, землевласників і бюргерства, що формувалось як 

клас, полягало у прагненні до добробуту, що й визначало  їхнє світосприйняття. А 

тому зусилля цих двох шарів населення були спрямовані на створення таких 

спеціалізованих вищих навчальних закладів, у яких головний акцент був 

зроблений на навчанні камералістиці, юриспруденції й зокрема медицині, завдяки 

чому були засновані, наприклад, Медико-хірургічний інститут у Берліні (1774) і 

Гірська академія в Клаусталь-Целлерфельді (1775). Утилітарність цілей 

університетського освіти була цілком логічною реакцією на вкрай малу суспільну 

ефективність середньовічних по своїй суті університетів епохи Просвітництва, які 

формували студентів як носіїв  абстрактної й далекої від повсякденних потреб 

людей «ученості».  

На тлі суспільних вимог до впровадження засад професійно-прагматичної 

(або утилітарної) орієнтації університетської освіти представники певних 

навчальних предметів факультету вільних мистецтв, викладачі історії давніх 

часів, антропології й природознавства тим не менш усвідомлювали значущість 

своїх дисциплін для німецького суспільства. Вони усе більше заявляли про 

необхідність розгляду цих галузей знання як окремих наук, виходячи із своїх 

переконань щодо надання більшої ваги у розвитку університетської освіти 

філософському факультетові. Усе більшу підтримку в університетських колах 
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знаходило переконання в тому, що у науці необхідно керуватися розумом, що є 

провідним принципом наук, які повинні мати однаковий статус в університетській 

освіті. Виходячи із цих міркувань, функції мистецтв і наук були інтерпретовані 

по-новому в обхід колишніх функцій, закріплених за ними в розділеному на стани 

суспільстві. Інтерпретація світоустрою й людського життя переставала бути 

привілеєм теології чи державної церкви, а поступово переходила у простір 

наукових установ (університетів і академій). У нових історичних умовах 

сформувалася нова аудиторія для сприйняття культурних і наукових феноменів, а 

новий  індивід (бюргер, житель міста) знайшов право на самостійне формування 

своїх суджень про природу й суспільство.  

У ХVІІІ ст. родоначальником нової духовності в католицькій частині імперії 

був, зокрема, філософ К. Вольф, призначений у 1694 р. ректором університету  м.  

Галле, який уважав, що наука про світобудову (філософія) мала стати керівною 

університетською наукою, що тоді ще не було очевидним фактом. Але, 

незважаючи на поширеність ідей Просвітництва у першій половині ХVІІІ ст., 

теологія зберегла свої позиції в університетах і університетській науці, йшла, за 

виразом Н. Гаммерштейна, «в ногу з часом, не зважаючи на внутрішню кризу, 

розвивалася за аналогією з літературою й філософією, зближалася з філософією, 

відбувалося їхнє взаємопроникнення» [87, с. 209].  

Водночас певні зміни відбувалися в другій за своєю вагою після теології 

університетській дисципліні – юриспруденції, представники якої  спирались на 

наукові розробки факультету вільних мистецтв (тобто «філософського 

факультету») і зокрема філософії. Історичні дисципліни одержали поштовх у 

своєму розвитку завдяки підвищеному інтересу до давньої історії у німецьких 

державах в епоху Просвітництва. Юриспруденція, камералістика, історія імперії, 

державознавство, historia litteraria, нумізматика й геральдика, ius patrium і 

природне право як філософська дисципліна поряд з аrs legislatoria завойовували 

усе більше визнання в наукових колах. Філософія пропонувала свої послуги 

вищим факультетам із метою визначення перспективного розвитку науки в 

цілому. Вагомість філософії як методологічної основи розвитку інших наук 
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усвідомлював і пропагував І. Кант, який виклав своє бачення на місце філософії в 

університетській освіті й науці у відомому трактаті «Спір факультетів»: [90 с. 60-

63.].  

Філософський факультет як спадкоємець artes liberales, на думку І. Канта, 

«мусить мати право говорити привселюдно, тому що без такої свободи істина (на 

шкоду самому уряду) ніколи не стане відомою, але ж розум за своєю природою 

вільний і не сприймає  ніяких  наказів щодо того, що треба уважати істиною (не 

crede, а тільки вільне crdeo)» [90, там само].   

Таким чином, в протестантських, а також у багатьох католицьких 

університетах німецької імперії в другій половині ХVІІІ ст. виник духовно-

інтелектуальний рух, який визначив хід розвитку університетів протягом усього 

ХІХ ст.: «відбувся духовний перелом, який торкнувся науки» у процесі переходу 

від ідей Просвітництва до ідеалістичної філософії, класики й романтики в 

літературі і мистецтві, до нового гуманізму в філософії (див. П. Гаммерштайн 

«Respublica literraria» (2000) [87 с. 18]). Цей перехід позначився на поступових 

структурних змінах в університетській освіті, проявом яких було повільне, але й 

послідовне перетворення філософського факультету із нижчого на провідний і 

зростання авторитету філософії як університетської спеціальності (див. 

Н. Гаммерштайн «Res Publica Litteraria» (2000) [87], адже тільки філософські 

предмети, за переконанням учених того часу (Ф. Шлегеля, К. Гаусса, 

Й. Вінкельманна та ін.),  виправляли й усували однобічність прикладних наук. За 

твердженням Н. Гаммештайна, відбувалась поступова зміна ієрархічних зв'язків 

між спеціальностями, а в університетській спільноті поширювалось розуміння 

того, що філософський факультет мав об'єднати у собі — крім теології, 

юриспруденції й медицини  – усі теоретичні науки, у тому числі й природні й  

інтегрувати їх у свої структури як раціональні дисципліни, протиставивши  їх 

«позитивним» (у кантівському сенсі слова) дисциплінам. Варто зауважити, що 

основи природничо-наукової чи  фізико-математичної картини світу Нового часу 

розроблялись у межах наукових співтовариств чи академій, отже, за стінами 

університетів і без будь-якої державної підтримки.  
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Проте не тільки розвиток природничих наук і філософії сприяв зародженню 

нової концепції університетської освіти й науки в державах Священної Римської 

імперії німецької нації, а й, насамперед, певні політичні й економічні чинники 

історичного розвитку цих держав наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Саме 

наполеонівські війни і поразки прусських військ у битвах з французькими 

військами у 1806 рр. викликали значний соціально-економічний занепад Пруссії, 

який посилився через втрату територій, людських і матеріальних ресурсів,  що 

викликало кризу в освіті і зокрема призвело до закриття багатьох німецьких 

університетів. За даними М. Фурманна, із 42 університетів, що існували в 1792 

році, більш половини припинили свою діяльність до 1818 р. [83, с. 30] Решта 

переживала важку кризу, що охопила як професуру, так і студентство з їхніми 

особливими корпоративними правами на дослідження й викладання.  

Характерною рисою тогочасного студентства було значне падіння моралі, 

що знаходило відбиток у неприборканій поведінці, бешкетуванні і відсутності 

мотивації до набуття освіти, розповсюдженні у цьому середовищі фривольних 

стереотипів поведінки і схильності до дозвільного способу життя (див. 

М. Фурманн «Спір давнини і сучасності, націоналізм і німецька класика» (1982), 

«Вільгельм Гумбольдт і Берлінський університет (1997) [82; 83], Н. Гаммерштейн 

(«Res Publika Litteraria» (2000) [87] та ін.). Така якість студентського контингенту 

була також наслідком безсистемністю зарахування до університетів, зокрема без 

надання вступниками документів, що засвідчували достатній рівень шкільної 

освіти.  

Падіння моралі студентства супроводжувалося і зниженням рівня моралі 

професорів і рівня викладання, на що вказують ті самі М. Фурманн [82; 83], 

Н. Гаммерштайн [87] і В. Рюѓѓ [97]. Професора нехтували виконанням своїх 

безпосередніх обов'язків, а навчальний процес здійснювався в досить архаїчних 

формах, вироблених ще в епоху середньовіччя, а саме: у формі «lectio», тобто 

коментування авторитетного підручника, а також «disputatio», тобто у формі 

обговорення прочитаного матеріалу. Як зазначив М. Фурманн у своїй роботі 

«Вільгельм фон Гумбольдт і Берлінський університет» (1997) [83], академічні 
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заняття взагалі незначною мірою відрізнялися від шкільного навчання. Такий 

невеликий набір форм і методів навчання, що практикувались в університетах, 

М. Фурманн пояснює умовами праці  професорів, які  були зобов'язані викладати 

свої дисципліни в повному обсязі при тижневому навантаженні 20–24 години на 

тиждень за незначну винагороду, що іноді сплачувалась їхніми суверенами в 

натуральному вигляді (одяг, продукти харчування тощо). Важливим фактором 

поступового впровадження університетської свободи стало одержання 

німецькими професорами статусу  державних службовців за указом прусського 

короля від 1794 р. у відповідності до Загального земельного права  Пруссії, яке 

визначало статус професорів як державних службовців. Цей статус уже з кінця 

ХVІІІ  ст. був тісно пов'язаний «з обов'язком професорів бути лише вірним 

підлеглим держави і мав забезпечувати незалежність службовців від окремих 

володарів, а також гарантував збереження їхнього статусу в незалежності від волі 

володарів» (див. Д. Фаллон «Інтерпретація В. фон Гумбольдта у ХХІ ст.» (1999) 

[77, с. 90]).    
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Додаток В до розділу 3.1 

 

Передумови становлення націонал-соціалістичної педагогіки 

Уже в 1922 р. Е. Крік розробив концепцію націонал-соціалістичної 

педагогіки, спираючись на ідею Платона про служіння педагогіки справі розвитку 

і функціонування держави (див. Е. Крік «Націонал-політичне виховання» (1923) 

[70]). Проте, на думку Е. Кріка, мова йшла не тільки про теорію і реалізацію на 

практиці самої ідеї Платона, а й про те, що педагогіка повинна сприяти підйому 

німецької держави і німецького народу на нові висоти його історичного розвитку. 

Як вважав Е. Крік, ця ідея може бути реалізована в тому випадку, якщо молодь 

зможе пізнати і розкрити свій інтелектуальний і біологічний потенціал, 

притаманний німецькому народові −  у цьому випадку молоде покоління німців 

стане здатною будувати нову, велику, німецьку державу, «Третій рейх» [71, с. 8]. 

Е. Крік відчував себе послідовником ідеї, сформульовану 

М. ван  ден  Брукком, філософа й ідеолога створення Третього Рейху, який 

уважав, що націонал-соціалістична держава, отже Третій Рейх, є продовженням 

німецьких імперій (Римської імперії німецької нації і з 1871 р. ІІ Німецької 

імперії) [29]. Ця нова держава не повинна поступатися своїм попередникам ані 

своїми розмірами, ані значенням, які відповідають масштабам німецького духу. 

Саме такий ідеал держави Е. Крік порівнював з царством Божим на Землі: «Третій 

Рейх є втіленням нового, ще глибше обґрунтованої людської гідності. Він більше 

не гордиться своїми володіннями, але він гордий своїм призначенням, 

зобов'язанням: духовно розвинута людина знаходиться в стані постійного 

розвитку, індивідуумом, значення і гідність якого виявиться в майбутньому, в 

ідеалі: в моральному царстві Божому на Землі» (цит. за К. Кульманн [75, с.160]). 

Ця ідея виховання, яка втілювалась в Третьому Рейху як «моральному царству 

Божому на Землі», може бути реалізованою лише  через виховання в дусі 

народної єдності. 

За даними нашого дослідження, в основу концепції «чистої» педагогіки 

Е. Кріка, розробленої в 1922 р, покладена ідея виховання, близька за своєю суттю 
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педагогічним ідеям А. Макаренко і П. Наторпа. Е. Крік визначав виховання як 

«первинну функцію» суспільства, яка в меншій мірі знаходила своє втілення не в 

прямих відносинах між вихованцем і вихователем, а скоріше в їх взаємному 

впливі, який відбиває життя в певній спільноті людей і може відбуватися 

навмисно, несвідомо і ненавмисно [75, c. 162]. У ХХ  ст. ця взаємодія 

відбувається в родині (як «первинному соціальному осередку»), раніше, у 

Середньовіччя, відбувалась, як стверджує Е. Крік, в «німецьких дружинах» або в 

ремісничих гільдіях. У ХХ ст. виховний вплив на молодь здійснювали професійні 

об'єднання, а також в цілому «чоловічі, військові та молодіжні організації», 

народна спільнота, тобто «народ як такий або нація», що мало також велике 

значення для процесу виховання [75, с. 167]. Незважаючи на близькість до 

націонал-соціалістських політичних кіл, Е. Крік на початку не поділяв думку про 

те, що німецька народна спільнота в першу чергу заснована на «расовому» 

походженні. 

У 1922 р. Е. Крік принципово не відкидав расову ідею, проте був 

переконаний в тому, що дарвінізм не має значення для педагогічної теорії, так як 

суть виховання людей не є тотожною процесу вирощування тварин, і заперечував 

існування в світі будь-якої «чистої» раси [75, c. 167]. Він аргументував це тим, що 

формування людини в умовах іншого суспільства призвело б до появи іншого 

типу людини, оскільки навколишнє середовище перемагає над схильністю. 

Е. Крік вже згадував про «расове виховання», яке він розумів  не стільки як 

біологічний, скільки як духовний процес: метою расового виховання завжди, як 

він уважав, є повний, оптимальний розвиток духовної схильності характеру. Це 

розвиток треба «закріпити в певних природних і історичних умовах, які дозволять 

зберегти його при зміні поколінь, а саморозвиток духовної схильності характеру 

стане для кожного індивідуума основним освітнім законом» [75, там само]. 

Використання педагогіки для досягнення політичних цілей спочатку не 

було закладено в його уявлення про «чисту» науку, так як вона повинна 

описувати вплив суспільних цінностей на наступні покоління людей, але не 

повинна стимулювати певний вплив. Зрозуміло, педагогіка може бути корисною в 
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формуванні «німецької людини» і тим самим вона може сприяти «національному 

відродженню» в певних «тяжких ситуаціях», зокрема у процесі «національної 

революції», яка розпочалась у Німеччині  в наслідок виборів до німецького 

парламенту (рейхстагу) у листопаді 1932 р., на яких НСДАП отримала 11 млн. 

голосів виборців і стала  найчисельнішою фракцією рейхстагу [75, с. 165]. 
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Додаток Г до розділу 3.2 

 

Академічна кар’єра жінок в умовах націонал-соціалістичного режиму 

З приходом до влади НСДАП змін зазнало ставлення до жінок у цілому, так 

як у відповідності до націонал-соціалістичних ідеалів жінки в першу чергу 

ідеологічно мали на меті виконувати свою місію життєзабезпечення німецької 

нації у шлюбі, сім'ї та домогосподарстві, не повинні були здобувати вищу освіту, 

тому доступ до академічної освіти для дівчат був утруднений. «Новий порядок 

вищої школи», прийнятий у 1938 р., понизив шанси жінок на зарахування до ЗВО 

шляхом упровадження різного роду обмежень. Відтепер у жіночих гімназіях 

існували виключно лінгвістичні класи або класи хатнього господарювання у 

старших класах гімназії, а викладання природничо-наукових предметів і латини 

було скорочено, отже можливості вибору місця навчання помітно зменшилися 

[84, с. 278.]. У той час коли «Закон проти переповненості шкіл і ЗВО» від 1933 р. 

надавав тільки кожному другому випускнику середньої школи право вступу до 

ЗВО, цим правом могла скористатися лише кожна сьома випускниця середньої 

школи. Окрім того, для вступу до університету дівчата мали надати атестат 

зрілості з максимально високим середнім балом, а закон також містив положення 

про те, що частка дівчат не могла перевищувати 10% від числа всіх зарахованих 

студентів [53, с. 111 і далі]. Згідно з приписами зарахування до ЗВО, які містилися 

в цьому законі, зарахування до ЗВО здійснювалося з урахуванням numerus clausus 

і статі випускника середньої школи [53, с. 73 і далі]. Зрозуміло, що спостерігались 

розбіжності між концепцією, яка була покладена в основу вищезгаданого закону, 

та її фактичною реалізацією.  

Через нестачу студентів і фахівців з вищою освітою закон, що обмежував 

вступ німецького населення до ЗВО, був скасований в 1935 р., ураховуючи 

загальне зниження інтересу до здобуття вищої освіти через складнощі 

фінансування їх навчання для них самих або для їхніх батьків, що стосувалося як 

чоловіків, так і жінок [53, с. 111 і далі]. Циклічність коливань кон'юнктури на 

ринку праці позначалася на можливості працевлаштування і кар'єрного росту 
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фахівців з вищою освітою обох статей, але жінки мали значно більш обмежені 

шанси. Для них була закрита галузь юриспруденції, а в галузі медицини до них 

висувалися навмисно завищені вимоги до їх шкільної успішності, а майбутні 

вчителі мали значні труднощі на етапі отримання першого місця роботи за фахом, 

оскільки чоловіки користувалися перевагою в цій галузі [50, с. 488]. Ці складнощі 

змушували значну частину випускниць середньої школи обирати інший фах і 

здобувати освіту за межами університетів  в комерційній або промислової галузі – 

ці можливості  виникли, перш за все, в другій третині 1930 рр. у зв'язку з 

помітним поліпшенням економічного стану Німеччини [84, с. 278.].  

Ще одним бар'єром для дівчат-абітурієнтів стала введена в 1934 р. 

обов'язкова піврічна трудова повинність, яка стосувалась також і юнаків-

вступників, і призвела до відтоку жінок зі сфери університетської освіти, оскільки 

відбуття трудової повинності передбачало виконання надзвичайно важкої 

фізичної роботи. З одного боку, така робота відлякувала жінок, з іншого боку, 

відомі також випадки, коли фізичні труднощі стимулювали жінок до подолання 

найсерйозніших перешкод на їхньому шляху до здобуття вищої освіти [84, с. 

278.]. Наступним важливим фактором, який пояснює скорочення чисельності 

студентів жіночої статі, є відсутність необхідної матеріальної підтримки 

студенток-жінок. Після приходу до влади націонал-соціалістів відбулося як 

абсолютне, так і відносне скорочення чисельності студенток-стипендіатів, яке 

торкнулося насамперед тих із них, які отримували стипендії з імперських 

стипендіальних фондів: якщо в 1928 р. цей фонд фінансував навчання 13% всіх 

жінок, то в 1937 р. їх частка склала лише 5,5% [84, с. 278] . Що стосується 

загальних умов життя і навчання того часу, то в цілому вони були незадовільні, 

перш за все, для жінок. Хоча економічне становище всіх німецьких студентів було 

досить складним після Першої світової війни і в період галопівної інфляції, проте 

в розпорядженні жінок знаходилося ще менше фінансових ресурсів: їхні сім'ї були 

не у змозі інвестувати гроші в навчання, пошук помешкання був складним, 

оскільки орендодавці неохоче здавали жінкам житло навіть на умовах суборенди. 

У чоловіків було значно більше шансів знайти житло через різні посередницькі 
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агентства і отримати додатковий заробіток, бо в їхньому випадку йшлося 

переважно про важку роботу на промислових підприємствах.  

Численні статті в пресі того часу, присвячені жіночим проблемам у галузі 

університетської освіти, підтверджують зростання жено-ненависницьких настроїв 

серед студентів з приходом до влади націонал-соціалістів, при цьому помітну 

роль відіграли також анти-інтелектуальні настрої націонал-соціалістів, які 

відводили жінкам маргінальна позиція обслуговування чоловічих спільнот та 

виконання репродуктивних функцій, в тому числі й у їх раціоналізованому і 

принизливому варіанті у відповідності до принципу трьох К («Kinder, Küche und 

Kirche» – «діти, кухня і церква»). Ці настрої торкнулися студенток найбільш 

гостро, проте, як зазначила К. Гюркамп, такий стан справ не було постійним, 

оскільки ці несправедливі заходи викликали в німецькому суспільстві досить 

гострі і масові дискусії на тему «Жіноче питання в ЗВО» [65, с. 335.]. Коли в 1936 

− 1937 рр. виявилася гостра нестача фахівців з вищою освітою, націонал-

соціалістична пропаганда наполегливо закликала жінок до вступу до ЗВО, що 

значною мірою мало успіх на початку Другої світової війни, коли відбулось 

значне зростання кількості студентів жіночої статі: від 19% у зимовому семестрі 

1939 − 1940 рр. до 47% у зимовому семестрі 1943 − 1944 рр., аналогічний 

показник був досягнутий знову лише у 2000 р. (див. Й. Гербіх, Р. Гольфельд 

(1990) [63, с. 79–85.]). У розпал війни значну частину студентської аудиторії 

складали жінки, що значно підвищувало їх самосвідомість, тим не менш, вони 

мусили в багатьох випадках припинити своє навчання в університетах та решті 

ЗВО  наприкінці війни і поступитися своїми місцями ветеранам війни. Дані про 

значне скорочення загального числа студенток спостерігаються, перш за все, в 

рамках математичного та природничо-наукового циклів (див. Й. Трьогер, (1986) 

[100, с. 142–156]).  

Дані репрезентативного опитування, проведеного на початку 1950 рр. серед 

університетських професорів, указують на те, що існуючі в переважно чоловічому 

середовищі упереджене і зневажливе ставлення до жінок створювали в 

університетах клімат нетерпимості по відношенню до жінок-студенток і жінок-
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викладачів, що у відкритій формі демонстрували чоловіки-викладачі та студенти 

[65, с. 338 і далі]. Значне збільшення числа студенток за часів націонал-соціалізму 

було адекватним і досить прагматичним за своїм характером заходом із боку 

пануючого режиму, спрямованого на подолання дефіциту фахівців з вищою 

освітою майже в усіх сферах діяльності, причому всупереч концептуальним 

обмеженням. Тут не вдається простежити будь-який взаємозв'язок з рухом за 

емансипацію жінок, оскільки женоненависницькі тенденції у галузі вищої освіти 

мали місце і в післявоєнні роки, що призвело до погіршення соціального 

становища німецьких жінок в цілому.  

 

Для підготовки додатку Г використано джерела зі списку використаних 

джерел до розділу 3.2:  

50. Grüttner M. Studenten im Dritten Reich. Schöningh, Paderborn / München / 

Wien / Zürich, 1995.  556 S.; 

53. Grüttner M. Die deutschen Universitäten unterm Hakenkreuz. In: Michael 

Grüttner, John Connelly (Hrsg.): Zwischen Autonomie und Anpassung. Universitäten in 

den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Schöningh, Paderborn, 2003.  285 S.,;  

63. Herbig, J./Hohlfeld, R. (Hg.): Die zweite Schöpfung, Geist und Ungeist in der 

Biologie des 20. Jahrhunderts. München / Wien 1990, S. 79–85.;  

65. Huerkamp, C. Geschlechtsspezifischer Numerus clausus – Verordnung und 

Realität, in: Elke Kleinau, Claudia Opitz (Hrsg.): Geschichte der Mädchen- und 

Frauenbildung in Deutschland, Band 2. Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1996. 

680 S.;  

84. Rammer, G. Die Nazifizierung und Entnazifizierung der Physik an der 

Universität Göttingen. Die Nazifizierung und Entnazifizierung der Physik an der 

Universität Göttingen. Dissertation zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades 

an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von 

Gerhard Rammer aus Wien. Göttingen, 2004. 655 S 
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Додаток Ѓ до розділу 3.2 

 

Націонал-соціалістична педагогіка 

Б. фон Ширах був прихильником націонал-соціалістичного образу людини 

як одиниці нації відповідно до расистської теорією НСДАП. На його думку, 

людина реалізує себе, виявляючи свою твердість по відношенню до слабших, які 

мають менше прав на існування, ніж сильні. Тому завдання виховання полягає у 

формуванні сили і переваги німецької нації по відношенню до інших націй і має 

приділяти менше уваги інтелектуальному розвитку нації і більше − фізичному. У 

розумінні Б. фон Шираха народна держава має спрямувати всю виховну роботу в 

першу чергу не на набуття людиною чистого знання, а на формування у нації 

фізичної досконалості, тільки в другу чергу має здійснюватися формування 

розумових здібностей. Наріжним каменем виховання необхідно поставити 

розвиток характеру, особливо вольових якостей, рішучості, готовності взяти на 

себе відповідальність, і лише в останню чергу здійснювати наукове навчання [75, 

с. 160 і далі]. 

Окрім того, образ людини як особистості в поданні Б. Шираха 

характеризувався перевагою народної спільності по відношенню до індивідуума і 

значним культом молоді. Молодь, на думку Б. фон Шираха, має перевагу над 

старістю, так як вона в більшій мірі сповнена почуттям обов'язку і прихильна 

ідеалам. Б. фон Ширах уважав, що «внутрішньо старі люди є чумою для 

здорового народу, оскільки саме вони чинять жорсткий і запеклий опір кожній 

новій ідеї. Однак молодь є опорою держави, тому зі старістю потрібно покінчити. 

Німеччина повинна стати батьківщиною тільки для вічної молодості» (цит. за 

К. Кульманн с. 156]). 

У розумінні Б. фон Шираха виховний принцип «Гітлерюгенд» базувався на 

принципі «автономного управління». Зрозуміло, це розуміння було тільки 

ілюзією, так як «Гітлерюгенд» як напіввійськова організація мала чітку військову 

структуру підпорядкування з чіткою ієрархією командирів (вождів) [75, c. 155]. 

Цей принцип керівництва уважався альтернативою більш старим ієрархічним 
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структурам, так як він дозволяв кожному отримати підвищення за особливі 

заслуги.  

Таким чином, кожен з членів організації «Гітлерюгенд» мав шанс стати 

вождем цієї організації. «Фюрер» (командир) підрозділу повинен був бачити своє 

завдання в тому, щоб члени його підрозділу діяли самостійно. Для успішного 

здійснення керівництва він мав спиратися на характерні риси своїх союзників, які 

приховані в кожному з юнаків, а саме: усвідомлення відповідальності, природне 

честолюбство, віра у власну силу. Б. фон Ширах убачав відповідальність 

найважливішою рисою і найважливішим чинником виховання. На його думку, 

вихователі молоді минулих поколінь використовували методи залякування для 

підпорядкування собі молодих людей і апелювали разом з тим до їхньої слабкості, 

проте «Гітлерюгенд» апелював до сили. Його метод виховання є прояв 

необмеженої довіри, яка нібито дозволяє навіть дітям молодшого віку виконувати 

функцію вождів (командирів) «Гітлерюгенд», позбавляє їх від почуття 

неповноцінності, яке їм прищеплювалася помилковими виховними методами, 

запозиченими з минулого, які наразі мають місце в системі шкільного виховання 

[75, с. 158]. 

Якщо в молодших вікових групах, на думку Б. фон Шираха, командиром 

може бути найсильніший, так як в цій віковій групі ще панувало право «сильного 

кулака», то в старшій віковій групі молоді люди цінують інтелектуального 

керівника (вождя). Вожді молоді проходили регулярну підготовку на 

багатотижневих зборах командирів молодіжних підрозділів у спеціалізованих 

таборах. Вони мали вчитися бути нещадними і проявляти більшу твердість по 

відношенню до себе, а не по відношенню до підлеглих, мали відрізнятися 

«благородним виконанням своїх завдань», а кожен керівник («фюрер») отримував 

необмежену владу над свої підрозділом і мав знаходитись у товариських 

стосунках з іншими, але в той же час він ніс відповідальність за свій підрозділ і 

тому повинен був віддавати накази. Як стверджував Б. фон Ширах, 

«Гітлерюгендом» керує єдина воля, а командна влада вождів найдрібнішого і 

найбільшого підрозділу є абсолютною, тобто вони мають необмеженим правом 
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віддавати накази, так як вони несуть на собі необмежену відповідальність за свій 

підрозділ. Ці вожді знають, що більш висока відповідальність передує більш 

незначній, тому вони беззастережно підпорядковуються розпорядженням своїх 

вищіх керівників, навіть якщо вони спрямовані проти них самих (нижніх). Успіх 

націонал-соціалізму, як уважав Б. фон Ширах, полягає в забезпеченні абсолютної 

дисципліни, а організація націонал-соціалістської молоді базується на дисципліні 

і слухняності. 

За концепцією виховання Б. фон Шираха діти і молоді люди зрозуміють, що 

послух не є винаходом окремих людей, а підкоряється вимогам закону, якому 

підпорядковується сама держава. Таким чином, коли юнак подорослішає і його 

світ відчуттів буде підготовлений до сприйняття дисципліни, він зрозуміє, що 

його «сліпий послух» забезпечує успіх суспільства. «Гітлерюгенд» була, згідно з 

концепцією Б. фон Шираха, не тільки національною, але й соціалістичною 

молодіжною організацією. Це чітко проявлялося в тому, що ця організація не 

вимагала для себе ніяких подарунків від уряду чи партії, а вимагала надання прав, 

у «Гітлерюгенд» не було місця для класової ненависті і високої думки про власну 

освіченість, а формений одяг був символом безкласового суспільства. 

В описі виховних принципів «Гітлерюгенд» виявляється їх відмінність від 

демократичних виховних концепцій, в т.ч. педагогів-реформаторів. Педагогіка є, 

на думку Б. фон Шираха, жорсткою і чоловічою, а дівчат слід готувати до 

виконання функцій домогосподарок і матерів. Однак, педагогічні уявлення не 

тільки звернені в минуле, вони пророкують щось, а саме: ідеал спільності, як це 

уявлялося також П. Наторпу, А. Макаренко або Г. Нолю, молодіжний ідеал, який 

міг захопити сучасних молодих людей [75, с. 160]. Силу спокуси педагогіки, 

заснованої на презирстві до людини, расистської та пронизаної духом вояччини, 

неможливо зрозуміти, залишивши без уваги використання в ній методів 

педагогічного переживання, які використовувалися в виховних заходах в т. ч. 

«Руху перелітних птахів». Саме вимога «сліпої» слухняності викликає 

відторгнення, після того, як світ відчув те, до чого призводить це сліпий послух. 
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На думку К. Кульман [75], в педагогічній теорії, сучасній Третьому Рейху, 

гідні згадки лише теоретичні виклади Е. Кріка, відомого ученого-педагога і 

представника філософії виховання уже напередодні утворення Третього Рейху. 

Він увійшов в історію націонал-соціалістичної педагогіки як той, хто перший 

впровадив у педагогіку націонал-соціалістичну ідеологію (див. розвиток 

педагогічної думки у Веймарській республіці). Після 1933 р. Е. Крік надавав 

вихованню та освіті більш «расове» звучання, так як вони мали забезпечити 

«турботу про склад раси» і «природне збереження» народної спільності. Тепер 

«виховання німецького типу» вже не було в розумінні Е. Бріка тільки духовним 

процесом, але й біологічним і мало супроводжуватися заходами в рамках расової 

гігієни [69; 70; 71; 72]. 

Е. Крік визначив поняття «виховання» як сукупності імпульсів, 

спрямованих на стимулювання зростання, які «випромінює» суспільство в бік 

підростаючого покоління. Проте, на його переконання, такого роду виховний 

процес видавався йому проблематичним і не здійсненним за часів революції, так 

як в цьому випадку покоління старих людей сприяє формуванню помилкової 

свідомості. З цієї причини процес виховання, за словами науковця,  мав 

змінитися, а націонал-соціалістична спільнота мала взяти на себе більшу частину 

функцій виховання і піклуватися про «правильну» інтеграцію індивідуумів в 

народну спільність – тільки інтеграція в німецьку народну спільність гарантує, на 

думку Е. Кріка, формування «німецького типу» індивідуума (за аналогією з 

англійським «вихованням джентльмена»), створює і «вирощує» його. Цей тип, 

згідно з концепцією Е. Кріка, повинен свідомо ідентифікуватись як німецький, як 

«особливий тип гуманоїда», оскільки на німецькій землі можна виховувати не 

китайців, індійців чи лаппів, а німців, притому ідеал виховання буде досягнутий, 

якщо ці німці є типами, тобто типовими представниками особливого виду людей. 

Те, що суперечить основним законам і умовам існування такої спільності людей, 

має придушуватися безжально (виходячи з гуманних міркувань), навіть якщо це 

інше або чуже саме по собі є цінним. Якщо це інше або чуже реалізує себе в будь-

якій спільноті людей, то «народне співтовариство втратить свою самосвідомість і 
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силу для стандартизації підростаючого покоління і буде випробувано на міцність 

своє право на існування і життєву силу» [71, с. 16]. 

Хоча завдання виховання полягає в розвитку і розкритті нахилів та 

здібностей, це повинно відбуватися, на думку Е. Кріка, «згідно із законами та 

системою цінностей спільноти, так як без цієї спільноти людина нічого не зможе 

собою представляти» [75, с. 166]. Тому в процесі інтеграції індивідуума в 

співтовариство співвітчизників не слід враховувати його індивідуальні потреби в 

самореалізації або рахуватися з уявленнями, які не відповідають нормам народної 

спільності − ці уявлення є результатом невдачі виховання. Обов'язок індивідуума 

полягає в тому, щоб зайняти своє місце в даній спільності, а поведінка, 

неадекватна її нормам, є навпаки виразом характерною слабкості індивідуума. 

Освіта є для Е. Кріка тільки частиною процесу виховання і в значній мірі 

залежить від народної спільноти: освіта як процес являє собою поетапну 

пропозицію і засвоєння духовних цінностей, тобто частину виховного процесу. У 

той час як суспільство прищеплює своїм членам і підростаючому поколінню нації 

духовні цінності, об'єкти виховання долають свою роз'єднаність і стають  

володарями типових загальних національних рис свідомості, картини світу, 

ставлення до нього. У цьому полягає природа процесу споживання народом 

духовної їжі в вигляді спільних цінностей, в результаті котрого відбувається 

управління духовним зростанням і набуття їм типових рис [71, с. 17]. У межах 

концепції Е. Кріка освіта являє собою також формування живих сил «народу, що 

відправляється в дорогу», яке дозволяє виробити правильну життєву позицію, 

свідомість і світогляд підростаючого покоління. Освіта робить людей рівними 

один одному, вони формують однакову картину світу і стають тим самим членами 

спільноти, тобто загального цілого. 

Націонал-соціалістична ідея виховання в співтоваристві співвітчизників і 

становлення цієї спільноти відрізнялась в розумінні Е. Кріка від демократичної 

групової педагогіки або соціалістичного колективного виховання. Правда, вона 

відбивалась у вихованні, яке здійснювалося в групах, наприклад, гітлерівської 

молоді, але ця націонал-соціалістична педагогіка практикувалась шляхом 
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інсценування масових заходів для здійснення впливу на їх учасників, оскільки, на 

думку Е. Кріка, відчуття приналежності до маси людей, єднання з народною 

спільнотою дозволяє здійснити процес формування «нової людини», так як в цих 

сумісних переживаннях приналежність кожного окремого члена суспільства до 

спільноти співвітчизників не тільки поглиблюється і зміцнюється, але й 

відбувається ідеалізація цієї спільноти (нації) [69 – 72]. Для досягнення виховного 

ефекту нація має сформувати в собі почуття солідарності з кожним її членом, 

перетворитися в спільність, проте такого результату можна досягти не довільно, а 

через волю «справжнього вождя (фюрера)». Е. Крік вказував на те, що «справжній 

фюрер» не повинен бути «демагогом», який тільки «наркотизує і збуджує натовп» 

і який має шанс бути вождем тільки в кризовий для нації час − справжній фюрер 

створює з матеріалу масової психіки органічний образ, нову, справжню 

спільність, оскільки саме на підґрунті демагогії виростають, перш за все, релігійні 

громади та культові спільності. Під впливом вождя безформні, швидко мінливі, 

але в даний момент «абсолютно ефективні масові настрої є маточним розчином, з 

якого викристалізовується чітко окреслений образ справжньої спільності та її 

твердої волі» (цит. за К. Кульманн [75, с. 168]). Для запобігання розпаду або 

«партійної роз'єднаності» нація повинна бути об'єднана новим принципом покори, 

«відданістю фюреру», «авторитетною організацією і управлінням». У цій точці 

відбувається внутрішнє оформлення і зміцнення партії і масового руху: 

«авторитет вождя і система цінностей формує згуртованість, форму, твердий 

порядок, виховання, загальні орієнтири і спільну позицію: основу і принцип 

нового виховання» (цит. за К. Кульманн [75, с. 169]). Для досягнення цієї мети 

націонал-соціалістичний рух користується методом емоційного впливу, який 

докладно і чітко описав Е. Крік ще в 1922 р. : «У націонал-соціалістичному 

мистецтві масового руху присутні найтвердіші наміри, спонукання і сили стихії 

для організації національного і політичного виховання в майбутньому» [69, с. 34]. 

За концепцією Е. Кріка, виховання в тій мірі дозволяє досягти мети, формувати 

людину і давати їй освіту, в якій воно зможе зробити людину пластичною і 

сприйнятливою до виховання.  
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Пластичність − це не величина, закріплена в схильності, незмінна величина, 

вона є змінною величиною сама по собі, але і здатною до значного зростання в 

міру того, як людина під впливом збудження розширюється всередині, відчуває 

підйом, відчуває вібрацію і разом з тим росте її готовність сприймати, 

сприйнятливість і пластичність. У стані піднесення не тільки стають більш 

сприйнятливими органи чуття, стимулюється фантазія і душевні переживання. 

Багато учасників масового заходу зливаються один з одним у відчутті духовного 

єднання, єдності почуттів: маса стає більш керованою і пластичною в стані 

психічного збудження. У цей момент із небуття виникають нові сили з новим 

змістом, однак, енергія «наснаги» є духовною, проте інтелектуал завжди 

заперечує ту обставину, що «ця енергія являє собою хаотичний, неоформлений, 

але надзвичайно пластичний і керований елементарний дух» [70, с. 170.]. 

Через «збудження мас, яке наростає в екстазі», на думку Е. Кріка, із небуття 

вриваються «нові, сили, що формують, нові сутності». У поданні цього педагога в 

цих «пластах» відбивається німецький гуманний тип нації. Важко зрозуміти, якою 

мірою Е. Крик міг передбачити або навіть пристрасно і несвідомо очікувати, що з 

цих пластів вирвуться назовні архаїчні почуття помсти обманутого першою 

світовою війною покоління, які будуть дуже вміло перенаправлені під час цих 

масових заходів в канали расової ненависті. У будь-якому випадку масові заходи 

в Третьому Рейху були важливим засобом виховання, який сформував готовність 

до «тотальної» війни «проти інших рас». Е. Крік відстежив своїм поглядом, 

зверненим назад, здійснення  «коричневої революції», яка, за його твердженням, 

повинна була знову перетворити німецьке суспільство в національну спільність, 

засновану на загальній крові і території за зразком німецьких «дружин». Наслідки 

індустріалізації, урбанізації, відчуження, наукових і технічних нововведень 

необхідно було подолати за допомогою цієї «консервативної революції», 

ліквідувати їх. Е. Крік представляє спільність як щось «органічне» за своєю 

суттю, тобто кожен «член спільності» керується «суворим законом цілісності», 

тому що тільки таким чином можна зберегти функцію і ефективність спільності. 
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Самовизначення кожного члена національної спільноти ототожнюється з 

«добровільним підпорядкуванням» цим законам спільності [75, c. 158]. 

У більшості описів відомих теорій класичної педагогіки або історичної 

теорії виховання не відображені націонал-соціалістична педагогіка і погляди її 

ідейних першопроходьців. Дуже часто в таких рідкісних роботах ігнорування 

теорій виховання націонал-соціалізму обґрунтовується тим, що мова в цьому 

випадку йде про теоретичні рефлексії, які не представляють собою ніякого 

наукового інтересу через свою псевдонауковість. Навпаки, цю теорію не можна 

ігнорувати, так як багато сучасних інтелектуалів включають елементи цієї расової 

ідеології або ідеї про особливу місію німецького народу в свої філософські 

міркування про Платона, про епоху Просвітництва і про німецьку класику і 

роблять це з почуттям повної впевненості в своїй правоті. У зв'язку з цим виникає 

безліч питань, зокрема про те, коли відбувається теоретичний перехід через 

моральну розмежувальну лінію, в якому випадку обгрунтовано принесення в 

жертву індивідуальності вихованця на благо спільноти, де проходять паралелі з 

П. Наторпом або А. Макаренко [75, с. 168]. 

Е. Крік чітко наголосив на необхідності обмежувати право дитини на 

розвиток її схильностей, обґрунтувавши це тим, що спільність має нібито право 

привласнювати досягнення індивідуума. Дитина приноситься в жертву баченню 

нової людини, проте мрія про «нову людину» міститься у концепціях Е. Кей і 

А. Макаренко. На думку К. Кульман [75, с. 170], створюється враження, що 

нібито ця мрія була основною темою ХХ ст. і була порушена у своєму 

расистському варіанті Е. Кей і Е. Криком, в деякій мірі також Р. Штайнером і 

привертала саме тих педагогів, які розробляли теорію виховання, будучи не 

фахівцями, а самоучками. Німецький сучасний педагог К. Пранг оцінює тому 

діяльність Е. Кріка з певним скепсисом, але знаходить в його роботах «риси 

самовпевненості, типові для самоучок, які покладаються лише на самих себе і не 

вчаться в діалозі з іншими» [75, с. 188]. З позиції сьогоднішнього дня з аналізу 

расистських, тоталітарних виховних ідей націонал-соціалістів напрошується 

висновок про те, що виховання і освіта без урахування прав людини, батьків і 
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дитини можуть легко стати об'єктом зловживань, які можна виправдати 

прагненням до досягнення державних цілей. У цих педагогічних концепціях 

ігнорується той простий факт, що саме дитина має право на увагу, оскільки, як 

уважав Я. Корчак, дитина повинна мати право бути такою, якою вона є, а не 

такою, якою вона має бути [75, с. 171]. 

На відміну від Е. Кріка, А. Боймлер зробив типову академічну кар’єру і мав 

систематизовані філософські знання, які отримав в університетах Мюнхена, Бонна 

і Берліна, а після захисту докторської габілітаційної праці у 1924 р. викладав у 

Дрезденській вищій технічній школі, де у 1929 р. після габілітації був обраний 

ординарним професором кафедри філософії і педагогіки. Його наукові інтереси у 

1920-ті рр. були зосереджені на філософських і політичних поглядів Ф. Ніцше, а 

також на містицизмі німецьких романтиків та їхніми концептами землі, народу, 

природи, походження, що слугували міфологемами та ідеологемами націонал-

соціалістичної ідеології та філософії. Після вступу до НСДАП у 1933 р. він був 

запрошений на посаду професора кафедри політичної педагогіки Берлінського 

університету, а пізніше очолив новостворений Інститут політичної педагогіки, що 

розробляв теорію нового державного виховання та управління. У своїх працях він 

проголосив неможливість культури духу, так як наступив час культура сили, під 

якою він розумів не насилля і вседозволеність, а воля, активізм і характер 

людини, а національна революція в Німеччині потребує заміни ідеалу освіченої 

людини на образ політичного солдата, особистість якого формується  за межами 

урбаністичного простору і світу культури і загартовується у германських 

чоловічих союзах, де, на відміну від «жіночо-демократичних» об’єднань, власно і 

відбувається формування характеру, волі і тіла. У центрі теорії політичного 

виховання А. Боймлера, яка ґрунтується на абсолютно маскулінній філософії,  

знаходиться політичний солдат, завжди готовий до тотальної війни. Постійна 

готовність до війни вимагає не тільки загартовування, а й виховання та 

формування його тіла через його справжнє «германське» тренування для 

боротьби, яка є сенсом життя для політичного солдата. Під т. зв. «справжнім» 

тренуванням А. Боймлер розуміє «ірраціонально спрямований гімнастичний рух» 
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як прояв народної моральності та нової релігійності 1, що відповідає концепції 

А. Гітлера про пріоритетність значення фізичного виховання у народній державі 

(«Volksstaat»), де в межах виховної роботи мало відбуватись не накачування 

знаннями, а формування міцного і здорового тіла, а згодом  формування духовних 

здібностей [48].  

Отже, вже у книзі «Mein Kampf» була сформульована концепція філософії 

виховання і освіти на засадах расової теорії з акцентуацією тілесності та 

формування сили волі і характеру. А. Боймлер відходить таким чином від 

гумбольдтіанського ідеалу всебічно і гармонійно розвинутої людини і розробляє 

ідеал фізично здорової і здатної до боротьби особистості, розробляє поняття 

«обмеженої здатності людини до формування» (beschränkte Bildsamkeit), 

критерієм визначення якої є її здатність займатись спортом, зокрема командним, і 

виконувати гімнастичні вправи, при цьому таку «обмежену здатність до 

формування» А. Боймлер діагностує у євреїв.  

Антропологічно орієнтована філософія виховання А. Боймлера лягає в 

основу його філософії освіти та філософської педагогіки, яка зосереджена не на 

окремій дитині, а на молоді, здатної до оновлення суспільства, а формування її 

світогляду А. Боймлер визначає основним завданням нацистської політичної 

педагогіки. У контексті цього завдання молодь не має проводити свій час за 

зошитами і книжками, оскільки таке проводження часу перетворює молодих 

людей на заможних або освічених філістерів, не здатних до боротьби, а тому 

молодь має чинити спротив принципу спадкоємства в освіті, спробам 

наповнювати себе старими і непотрібними знаннями, вона має руйнувати стару 

школу і вимагати випереджальної освіти. Інститут політичної педагогіки, який 

очолював А. Боймлер, зосередив свою наукову увагу на  розробці стратегії 

націонал-соціалістичної освіти, а також на політизації гуманітарних наук та 

людинознавства.  Він приходить до висновку про необхідність змін в німецькій 

науці, виходячи  виключно із політичної доцільності інтеграції цих наук у 

політичну ідеологію націонал-соціалізму [48, с. 62]. А. Боймлер розумів небезпеку 

політизації наук, яка призводить до її незахищеності від суб’єктивізму в 
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інтерпретаціях, до ідеологізації і політизації, проголосив свою готовність очолити 

організацію наукового виробництва і визначив головним завданням Інституту 

політичної педагогіки у посиленні політичного змісті наук, які розпорошено 

викладаються на філософському і юридичному факультетах.  

За підсумками досліджень, які Інститут політичної педагогіки здійснював у 

галузі філософії і педагогіки, політичних систем, науки про державу, А. Боймлер 

закликав до  впровадження широкого студентського самоуправління, 

налагодження «товариських» зв’язків між викладачами і студентами на зразок 

«справжньої спільноти», інтерпретував  університет і школу як місця формування 

духу живої народної спільноти і культури, яка має маскулінно-героїчну життєву 

форму і протистоїть урбаністичній, економіко-матеріалістичній і феміністичній 

культурі, характер якої визначається модою [48, с. 81-82]. Як зазначив Г. Гізеке, 

концепція філософії педагогіки А. Боймлера ґрунтується на спробі архаїзація 

суспільної свідомості, намаганні відродити германські традиції як основу 

автентичного державотворення на тлі прискорення індустріалізації. 
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Додаток Д до розділу 3. 2 

 

Університетська наука в умовах націонал-соціалістичного режиму 

Із природничих наук біологія як університетська дисципліна була найбільш 

близькою до націонал-соціалізму в порівнянні з іншими науковими дисциплінами 

і з точки зору свого змісту несла на собі відбиток суспільних і моральних змін у 

самій націонал-соціалістичній державі. Соціал-дарвінізм як світогляд міцно 

утвердився в ній вже напередодні захоплення влади націонал-соціалістами у 

1933 р., незважаючи на поодинокі випадки протидії цим тенденціям з боку деяких 

фахівців [29]. З точки зору підходу до історії расистська ідеологія була заснована 

на узагальненні біологічного принципу, викладеного в еволюційної теорії 

Дарвіна, і на застосуванні цього принципу в сфері політики і суспільства, а 

«боротьба за існування виду» інтерпретувалася політиками як «боротьба за 

існування нації». Так як націонал-соціалізм базувався на тому ж самому 

світогляді, то для обґрунтування цієї ідеології націонал-соціалісти сприяли 

науковим дослідженням та налагоджували співпрацю з фахівцями. Проте, 

фатальним для незліченних жертв націонал-соціалістичного режиму був не 

розвиток фундаментальних досліджень як таких, а зміна дослідницької практики, 

що допускала проведення наукових експериментів над в’язнями концтаборів. 

Крім того, свою роль в цьому відіграла проголошена націонал-соціалістичної 

елітою мета, що полягала не тільки в формулюванні обґрунтованої з точки зору 

генетики дефініції поняття «раса панів», але й вжитті практичних заходів, 

спрямованих на очищення спадкового матеріалу цієї раси від впливу 

«неповноцінних» народів з використанням даних «расової гігієни» як науки.  

У межах виділеного нами другого етапу розвитку університетської освіти 

Німеччини об'єктом досліджень у галузі «расової гігієни» стало не тільки 

виявлення закономірностей селекції, а й практичне застосування евтаназії (тобто 

примусові аборти, примусова стерилізація і фізичне знищення). При цьому вжиті 

націонал-соціалістичної медициною заходи досить чітко відбивають на собі 

поєднання практик лікування і знищення. З точки зору ідеології націонал-
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соціалізму, гідне для існування життя необхідно було зберігати, а негідне ‒ 

знищувати.  

Таким чином, життя індивідуума в умовах націонал-соціалізму втратило 

свою цінність, так як в центрі уваги перебувало здоров'я нації в цілому. З іншого 

боку, значну державну підтримку отримало кілька нових галузей дослідження в 

галузі хімії і медицини, від представників яких режим не вимагав істотних або 

принципових поступок у поглядах на закономірності, які суперечили націонал-

соціалістичної картині світу, він вимагав проведення масштабних емпіричних 

досліджень, підвищена уваги до яких полягала в можливостях забезпечення 

незалежність режиму націонал-соціалістів від імпорту матеріалів і устаткування.  

На перше місце в галузі прикладних досліджень  була поставлена їх 

економічна важливість і доцільність для Німеччини. Так, зокрема, в'язні 

концтаборів були не тільки практично безкоштовною робочою силою, а й 

об'єктами проведення наукових досліджень лікувальних властивостей рослин. Ці 

дослідження мали ідеологічне обґрунтування, так як в цьому виявлялося 

прагнення до використання досягнень «цілісної медицини» та  її протиставлення  

чисто природничій медицині. Правда, в цьому випадку мова йшла не стільки про 

чисто світоглядний інтерес до лікування пацієнтів біологічними засобами, 

взятими безпосередньо з природи, скільки про прагнення обмежити залежність 

від імпорту окремих компонентів ліків [58]. Сприяння надавалося так же само 

генетичним дослідженням у галузі ботаніки, спрямованим на створення і 

використання корисних властивостей рослин в рамках концепції «розширення 

німецького життєвого простору» [84].  

Варто звернути увагу на те, що в межах таких університетських дисциплін, 

як фізика, хімія, а також математика здійснювалися безуспішні спроби 

приведення теорій і методології досліджень у відповідність до ідеологічних 

концепцій, які активно упроваджувалися певними вченими, котрі досить часто 

прагнули забезпечити свою наукову кар'єру саме за рахунок ідеологічної 

спрямованості своїх концепцій і досліджень і котрі користувалися близькістю до 

націонал-соціалістичного режиму і завдяки цьому займали високі посади в 
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університетах. Представники «німецької хімії» керувалися виключно 

ідеологічними і методологічними переконаннями, маючи на меті суттєве 

перетворення характеру свого предмета. Примітним для специфічної течії в галузі 

фізики, обґрунтованої ще до 1933 р. Ф. Ленардом і Й. Штарком, є відкидання 

«єврейської» теорії відносності і квантової механіки як базових складових 

сучасної фізики, що сприймалися «німецької фізикою» як виключно теоретичні, 

абстрактні і далекі від дійсності теорії. Замість цих теорій «німецька фізика» мала 

створити фізичну картину світу і принципи природного пізнання, які  базувались 

переважно на механічних принципах у відповідності  до «особливого» місця 

«арійської раси» в сучасному світі, при цьому відкидання деяких базових 

положень сучасної фізики відбувалося з расистських, політичних або наукових 

причин. В цілому «німецьку фізику» у межах 1933  – 1945 рр. можна 

охарактеризувати як хаотичний рух фізиків за упровадження вже застарілих 

фізичних поглядів на природу шляхом використання політичних засобів, 

необхідних для досягнення в німецькій науковій системі своїх корисливих цілей і 

зміцнення своїх позицій [54].   

Примітним прикладом змін в університетській освіті Німеччини в межах 

визначеного нами етапу стала діяльність математика Л. Бібербаха, який у 1936 – 

1945 рр. перебував на посаді декана математичного та природничо-наукового 

факультету Берлінського університету. Цей науковець обґрунтував особливу 

ідеологічну течію, яка мала розробити математичну теорію, «що відповідала 

характеру панівної раси», шляхом її ізоляції від формалістичної і разом з тим 

«єврейської» математики на основі «інтеграційної типології» Е. Р. Йенша. 

Причина створення «німецької математики» полягала очевидно у скрутному 

становищі самого предмета «математика» в націонал-соціалістичній ідеології, 

оскільки на тлі особливої уваги, яку приділяв націонал-соціалістичний режим 

практичній цінності і прикладному характеру науки, виникла загроза існуванню 

математики як самостійної наукової дисципліни [50, S.69–71]. «Німецька 

математика» Л. Бібербаха мала постійно підкреслювати свою значимість і 

практичну користь для різних сфер інтересів націонал-соціалістичного режиму, 
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зокрема для військової справи. Крім того, вона мусила узаконити існування свого 

предмета в межах наукової системи націонал-соціалістичного режиму шляхом 

псевдонаукового обґрунтування свого внутрішнього зв'язку з німецькою расою 

[105].  

Л. Бібербах використовував «німецьку математику» для довгострокового 

захисту від ризиків втрати свого соціального статусу та політичної влади в межах 

націонал-соціалістичного наукового ландшафту [87]. За часів ІІІ Рейху «німецька 

математика» могла бути використана як інструмент інтеграції ідеології расизму і 

націонал-соціалістської типології в математичній суперечці з метою усунення, 

перш за все, конкурентів єврейського походження за допомогою псевдонаукових 

аргументів [9]. Порівняно невелика група математиків, які були прихильниками 

«німецької математики» за часів існування націонал-соціалістичного режиму, до 

1933 р. були переконаними соціалістами (М. Штек) або пацифістами (Г. Деч), а 

тому «німецьку математику» слід розглядати як різновид політичного 

опортунізму [52, с. 123; 54, с. 276]. У наукових колах Л. Бібербах і прихильники 

його «німецької математики», як і прихильники «німецької фізики», здебільшого 

не знаходили підтримки і розуміння в наукових колах. У цілому феномен 

«німецької математики» спостерігався лише в часових і просторових межах 

націонал-соціалістичної Німеччини і не міг заявити про себе як про серйозну 

альтернативу сучасній академічній математиці. У період після 1945 р. в 

науковому середовищі відсутні будь-які факти, які свідчать про вплив «німецької 

математики» на розвиток математичної теорії [87].  

На противагу «німецькій математиці», яка через свій в основному 

теоретичний характер відчувала загрозу своєму існуванню як самостійній галузі 

знання в рамках наукової політики націонал-соціалістів, хімія не відчувала 

принципового політичного тиску на себе або втрати свого значення через 

прикладний характер своїх досліджень [45, с. 104]. На відміну від «німецької 

фізики» або «німецької математики» «німецька хімія», як зазначив Р.  фом Брух, 

виникла на глибокому ідеологічному підґрунті  і розроблялася як теорія саме 

тими хіміками, які вже обіймали високі університетські посади і отримували 
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кошти з державного бюджету, достатні для реалізації своїх планів [28, с. 49-50]. 

Програмна мета ідеологічної течії навколо К. Вейганда, К. Л. Вольфа та ін. 

полягала в тому, щоб застосувати в хімії нібито виключно німецький спосіб 

пізнання природи, який нібито відрізняється, перш за все, цілісним способом 

мислення. Метою вчених була розробка нових наукових підходів у проведенні 

досліджень і демонстрації своєї переваги по відношенню до раціоналістичних 

підходів у сучасній хімії [28, с. 103]. Т. зв. «німецька хімія» зазнала невдачі в 

досягненні проголошених цілей, що проявилося у відсутності будь-якої наукової 

уваги до неї і в ігноруванні її як науки з боку авторитетних учених. «Німецька 

хімія» не залишила після себе ніякого помітного сліду в повоєнний час і не 

зробила ніякого помітного впливу на розвиток хімічних дисциплін [104, с. 280].  
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Додаток Е до розділу 4.1 

 

Робочі концепції дидактики вищої школи ФРН 

(перша половина 1970-х – друга половина 1980-х рр.) 

Концепція навчальних технологій убачає проблеми вищої освіти, 

насамперед, у неефективності теоретичного чи практичного заняття як наслідок 

неправильного чи недостатнього вибору методів і дефіциту технології, а тому 

дослідження і проектування орієнтуються на більш ефективне викладання і 

контроль успішності. Тобто ведеться розробка «автодидактичних» матеріалів 

(програм, рукописів, методичних листів); досліджуються можливості 

аудіовізуальних засобів навчання, які доповнюють чи заміняють роботу 

викладача;  здійснюється планомірний і обґрунтований  вибір дидактичних 

моделей, методів навчання, видів роботи та їх комбінування і визначення 

об'єктивних форм виміру успішності (порівн. К.-Г. Флексіх, У. Ріттер [58]). 

Методи цієї концепції, як зазначив В. Тіме [181] можуть спиратися на методи 

емпіричного дослідження процесу навчання, які застосовуються  в середніх 

навчальних закладах, є досить добре розробленими і передбачають свою 

критичну переробку. Спектр робіт у цій галузі охоплює як проведення окремими 

викладачами вищої школи експериментів у певній сфері викладання, так і 

організацію  систематичного, надрегіонального заочного навчання,  комплексного 

застосуванню різних технічних засобів навчання і підручників, як зазначили 

П. Френц і Й. Шульц-Гард [62]. На думку В.-Д. Веблера і Й. Вільда, у цій 

концепції, застосування якої відбулось на ранньому етапі розвитку дидактики 

вищої школи,  фактично і певною мірою концептуально домінує тенденція аналізу 

навчальної функції університету в синхронічному аспекті, однак науковці не 

виключають можливість здійснення аналізу дидактики чи теорії розробки 

навчальних планів у діахронічному аспекті через резистентність практики  

викладання чи суперечливість цілей, які підлягають упорядкуванню, уточненню й 

уніфікації [191].   
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Соціально-психологічна концепція розглядає проблеми вищої освіти, 

викликані недоліком соціальних контактів і знеособленістю академічного 

навчання, домінуванням конкурентного мислення, спрямованого на забезпечення 

особистої переваги студента над іншими учасниками процесу навчання. 

Причиною появи даних проблем можуть бути авторитарне поводження 

викладача,  слабкий прояв чутливості й експресивності студентів як суб'єктів 

навчального процесу, що негативно позначається на їхніх контактах, їхній 

здатності до співробітництва в групах і до самопізнання. Методи дослідження, 

розроблені цією концепцією, запозичені із галузі педагогічної і соціальної 

психології (Д. Кампер [109], Г. Затердаѓ [157]). Зразки інтерпретації були 

спочатку запозичені  із різних наукових напрямів, які досліджують групову 

динаміку (Ѓ. Домен [46]), а інноваційні підходи були спрямовані на поліпшення 

комунікації і кооперації в навчальних ситуаціях у рамках роботи малих робочих 

груп (Г. Затердаг [157]), на удосконалення програм наставництва (Б. Бєренд [13]), 

організацію інструментальної групової динаміки (Матеріали засідань Німецького 

товариства дидактики вищої школи (2013 р.) [44]), а також на проведення  

поведінкових, комунікаційних тренінгів і тренінгів по самопізнанню.  

Як зазначив у «Енциклопедії педагогічних наук» (1983) Л. Губер, якого 

сучасні швейцарські науковці П. Тремп і Б. Ойґстер у їхній праці «Класики 

дидактики вищої школи?» [183] визнали духовним наставником своїх співавторів 

і класиком сучасної дидактики вищої школи [183, с. 279 – 280], соціально-

психологічна концепція стала на початку 1970-х рр. предметом дискусій у галузі 

ДВШ, однак вона пережила періоди розквіту й занепаду. Терапевтичний 

компонент відокремився від неї і перетворився шляхом еволюції терапевтичних 

підходів на гештальттерапію. Трохи пізніше цей напрям висунув вимогу щодо 

забезпечення права на саморозкриття і самовизначення суб'єктів, спрямованого 

проти практики керування і планування з боку адміністрації ЗВО, а також проти 

«технократичного реформування» ДВШ.  

Таким чином, цією концепцією була перейдена межа з концепцією теорії 

соціалізації (М. Горкгаймер [91], Й.-А. Шюлайн [168]).  
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За даними нашого дослідження, курикулярна (чи дидактична) концепція 

припускає розробку форм викладення навчального матеріалу і соціальних форм 

організації заняття в залежності від його цілей і змісту. Основна проблема вищої 

освіти, з точки зору цієї концепції, полягає у тому, що цілі і зміст навчання 

одержують недостатнє теоретичне обґрунтування і викликають у студентів 

проблеми, пов'язані з навчальною орієнтацією, мотивацією та інші навчальні 

проблеми,  для рішення яких акценти були зміщені у бік реформування 

навчального процесу замість переробки і перегляду навчальних програм. 

Зрозуміло, цей процес був модифікований з урахуванням специфіки ЗВО і з 

урахуванням здійснення докорінних змін в навчальних програмах, що випливає із 

рекомендацій Німецької ради з питань освіти, заснованої у 1966 р. (порівн. [43]) і 

матеріалів досліджень, здійснених Й. Бюрманном у середині 1960-х рр. у галузі 

теорії розробки навчальних програм [38]. Запропонований Німецькою радою з 

питань освіти підхід  знайшов  практичне втілення у розробці й обґрунтуванні 

курсів навчання чи їх частин, послідовності навчання і навчання в університеті та 

у розробці концепцій окремих навчальних заходів.  

Як зазначив Л. Губер у своїй праці «Дидактика вищої школи» (1974), 

завжди існують певні сумніви щодо здійсненності вимог до наукової розробки 

навчальних програм, призначених для одержання професійної кваліфікації в сфері 

вищої освіти, проте курикулярна концепція  ураховує теоретичні проблеми 

концепції розробки навчальних програм: сумнівність формулювання мети і 

варіантів її авторизації, а також відсутність  достатньо розробленої теорії 

розвитку суб'єкта [99].   

Недоліком даного підходу, на думку Л. Губера [99], є те, що не існує 

вищезгаданого зв'язку між рівнями обґрунтування, проектування і перевірки 

практичного застосування навчальних програм, оскільки, з одного боку, навчальні 

програми «переглядаються» і ухвалюються на рівні державної міжрегіональної 

комісії, а, з іншого боку, ті навчальні програми, які мають чітко виражену 

практичну орієнтацію, можуть заповнювати тільки свої ниші і не передбачати 

навіть вивчення основ певних дисциплін. Проте, як зазначає Л. Губер [там само], 
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чим більше акцентується спільне планування і рефлексія навчальних заходів, тим 

більше стираються межі загальної комунікативної дидактики, а спільною рисою 

всіх представлених вище концепцій дослідник уважає те, що вони убачають своє 

основне завдання у вирішенні внутрішніх проблем ЗВО, пов'язаних з  навчальним 

процесом, і займаються пошуком шляхів реформування, що мають практичну 

спрямованість і можуть бути реалізованими.  

У будь-якому випадку завданням цієї концепції дидактики вищої школи є 

істотне підвищення кваліфікації викладачів вищої школи. Інші концепції 

приділяють  більш пильну увагу основам чи загальним умовам навчання і учіння. 

Група концепцій, орієнтованих на систему зайнятості чи професію, убачає, як і всі 

вище згадані концепції, причини проблем у тому, що адекватність навчальних 

програм вимогам певної професії є недостатньо обґрунтованою (порівн. 

П. Діпольд, Й. Ріттер [45]). На початковому етапі розвитку ДВШ домінувала 

проблематика, яка знаходилась у площині економіки освітньої галузі. Висвітлення 

цієї проблематики виходило із загальних соціальних функцій вищої освіти, 

ефективність виконання яких залежить від підвищення рівня кваліфікації фахівців 

з вищою освітою. На думку Л. Губера, навіть якщо б існувала можливість 

подолання  теоретичних і методичних труднощів, то в цьому випадку можна було 

б очікувати тільки формальних і кількісних оцінок певних кваліфікацій, а також 

оцінок адекватності структурного планування і планування витрат. Більш пізніше 

дослідження, які здійснювались з метою  вивчення відповідності  навчальних 

програм завданню формування певних професійних кваліфікацій фахівців, 

зосередили свою увагу на визначенні спільних для всіх професій кваліфікаційних 

вимог, а також прогнозованих, тобто перспективних, які враховують  майбутні 

сфери трудової діяльності фахівців (порівн. Ѓ. Євальд, У.Л. Фіѓѓе [56]).  

Л. Губер зазначає, що, не дивлячись на  важливість цих зсувів акцентів, 

диференційованість підходів до вирішенні основних проблем і відмінність 

основних політичних і методологічних позицій («буржуазних» або 

«марксистських» в економічній галузі освіти),  діяльність ЗВО треба 

спрямовувати на виконання своїх основних функцій, які забезпечують професійну 
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підготовку фахівців у відповідності до вимог системи зайнятості або ринку праці, 

чому має сприяти ДВШ. Найбільш складна проблема, яка виникає перед ДВШ, 

полягає у встановленні зв'язку між освітою і практикою. Ця проблема обумовлена 

не тільки подвійністю цього розпливчастого поняття «орієнтація на практику», 

оскільки специфіка цього поняття дозволяє використовувати його як у галузі 

планування навчальних програм в дусі технократичних підходів, так і в галузі 

розробки стратегії здійснення проектних досліджень, які займають критичну 

позицію  щодо науки і практики. 

Наявність цієї проблеми пояснюється також тим, що дана концепція зв'язку 

освіти з практикою дає усім університетам можливість планувати свою діяльність 

тільки з урахуванням цієї єдиної функції. Проте університетська освіта має 

забезпечити соціалізацію молодих фахівців, а спрямованість дидактики вищої 

школи на вирішення питань соціалізації (порівн. Т. Баргель [15], К. Молленгауер 

[138]) робить вихідним пунктом дискусії питання про розвиток людей, які 

утворюють університетський соціум, зокрема, студентів Ф. Камбартель [108]. Ці 

дослідження також можуть обґрунтовувати оцінку параметрів академічної 

соціалізації, спрямованої на збереження  владних структур, чи містити критику 

навчальних програм, що йдуть у розріз із проголошеними цілями. На думку 

Л. Губера, дослідження можуть мати соціально-технологічну спрямованість на 

планування навчального процесу чи комунікативну спрямованість, яка дозволяє 

дати об’єктивну оцінку комунікативної здатності викладачів.    

За даними дослідження, підґрунтям для розробки вищеназваних концепцій 

слугують більш ранні дидактичні концепції, які мають широку сферу 

застосування, наприклад, у США, і нові більш комплексні концепції, які 

відбивають взаємодію чи взаємне конституювання суб'єкта навчального процесу і 

навколишнього середовища (навколишнього світу), а також досліджують 

становлення самого суб'єкта. В даний час, за даними К. Гайпке, відбувається 

протистояння між концепціями, які обґрунтовують «ідентичність» суб’єкта, 

сконцентровану на його індивідуальній біографії (див. В. Ган [76]), і концепціями, 
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які обґрунтовують «габітус», сконцентрований на групах і на граматиці дій, 

спільної для всіх дисциплін (див. Ѓ. Портеле, Л. Губер [148]).   

У рамках наукознавчої і науково-дидактичної концепції існує точка зору, що 

проблеми вищої освіти вказують на кризу наук в контексті освітньої експансії й 

одночасного розгалуження наук в окремі емпіричні галузі, що супроводжується 

втрачанням ними свого практичного і філософського виміру. Критиці піддається 

безцільне виробництво знання, яке керується  тільки власною систематикою, 

нездатність дисциплін  до відображення інтересів і функцій, які керують їх 

пізнавальною діяльністю і структурами, а також їх нездатність до комунікації і 

кооперації між собою (порівн. К. Гайпке [77], Г. фон Гентіх [79; 80; 81], 

Й. Клювер [113], К. Молленгауер [138]). Ця концепція пройшла свою історію 

розвитку і на відміну від тенденцій, які виявляються в процесі розробки освітніх 

технологій  першого етапу розвитку ДВШ, орієнтувалася на дослідження 

соціальних умов і практичне реформування навчального процесу у відповідності 

до раціональної і вільної від впливу владних структур комунікації як середовища 

для проведення наукових досліджень і просвітницької роботи, історичний образ 

яких необхідно було вимірити, досліджувати соціальні умови їх застосування і 

практично реформувати, як зазначив К. Молленгауер [138].  

Самокритика і самореформування у галузі університетської науки через 

обговорення аспектів взаємодії науки і суспільства, пізнання і діяльності заради 

самої науки, але не тільки заради освіти, мають забезпечити реалізацію принципу 

набуття освіти через науку (див. В. Ніч [140]) з використанням послуг пе агогіки 

чи дидактики (див. Т. Ѓайѓер [65], К. Гайпке [77], Л. Губер [97]). Й. Клювер 

виступив проти  винятково педагогічно- чи соціологічно-орієнтованої дидактики 

вищої школи і сформулював її завдання як завдання наукознавства, що здійснює 

емпіричний аналіз наукової системи і критичний аналіз її стану з урахуванням 

завдань, які вона виконує в суспільстві, в тому числі в історичному аспекті. У 

відповідності до своїх теоретичних підходів три останні вищезгадані концепції 

примикають до соціологічних наук: до теорії професійної діяльності (ринок 
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робочої сили, дослідження кваліфікації,  дослідження соціалізації) і до 

наукознавства.  

Ці науки розглядають університет як заклад, навколишнє середовище для 

соціалізації та як наукове підприємство, проте, як зазначив В.-Г. Праль [149], 

університет як інстанція, де відбувається соціальний відбір майбутньої 

інтелектуальної еліти, університет одержав недостатнє висвітлення в галузі 

дидактики  вищої школи і  знайшов відбиття лише в окремих наукових працях, 

пов'язаних з економікою освітньої сфери, теоретичних роботах із галузі теорії 

соціалізації, а також у численних критичних роботах, присвячених критиці 

системи організації іспитів. Але в цілому, на думку В. Ніча, одного із співавторів 

«Енциклопедії педагогіки», діяльність університетів проаналізована в цьому 

аспекті недостатньою мірою, так як  у галузі дидактики вищої школи ще відсутня 

необхідна концепція теорії закладу, яка розглядає його в цілому, як соціальну 

систему чи культуру [140]. Якщо не брати до уваги публікації, які вийшли в цій 

професійній галузі, то в перспективі варто очікувати здійснення такого 

фундаментального дослідження, зокрема у галузі практичної сфери використання 

даних дидактики вищої школи або в рамках просвітницької діяльності, 

комунікації, консультативної діяльності, інтервенції чи планування методичної 

роботи.   

На думку В.-Д. Веблера та Й. Вільда, у концепції проектного навчання 

дослідження просвітницька діяльність, викладання і навчання мисляться в рамках 

теорії діяльності у взаємодії і навіть поділ між трьома вищезгаданими робочими 

концепціями вважається цілком переборним [191]. Як зазначив Л. Губер [99], на 

початку 80-х рр. ХХ ст. дидактика вищої школи усе більше орієнтувалась на 

практику, дидактичні концепції створювались заново і змішувались одна з одною 

в різних комбінаціях, у залежності від виду діяльності. Мова йшла про 

відображення загальних відносин між університетом і суспільством, про загальні 

умови, навчальні програми і плани, навчальні заходи і окремі навчальні ситуації.  

У рамках даного дослідження варто зупинитись на концепції проектного 

навчання і зазначити, що перші проекти були створені в рамках студентського 
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руху як колективної політичної форми роботи студентів і викладачів вищої школи 

у практичних галузях (район, дитяча праця в магазинах, охорона навколишнього 

середовища тощо) (див. Й. Вільд «Розвиток навчальних курсів і їхніх моделей» 

(1983) [194]). Концепція проектного навчання припускає орієнтацію навчального 

процесу на соціально релевантні проблеми, критичне відношення до майбутньої 

виробничої практики, упровадження міжпредметних зв'язків, співробітництво в 

студентських колективах і діяльність, спрямована на креативне перетворення 

дійсності (див. «Матеріали Федеральної конференції ректорів (1967) [209, с. 58]). 

Проектне навчання мало на меті увібрати в себе  основні моменти критики 

існуючого стану справ у німецьких університетах (див. працю Г. Лютера 

«Дидактика у фокусі» (1979) [135, с. 105, 115]). Крім того,  як видно з базової 

концепції Бременського університету, вона намагалася об'єднати в рамках нового 

проекту університету реформу навчальної і наукової діяльності (див. Е.-

Б. Бєрендт та ін. [26]). На відміну від класичної концепції з її базовим принципом 

«освіти через науку» метою нової концепції було перетворення свідомості, 

формування в студентах нормативних і кооперативних кваліфікацій (порівн. 

Е. Беккер [23, с. 101]). Будучи середовищем, у якому відбувається навчання і 

учіння через заняття науковою діяльністю, воно припускає аналіз і рішення 

виникаючих у дійсності проблем чи пристосування студентів до проблемних 

ситуацій за межами університету.   

Ця «критична співвіднесеність із практикою» є базовим принципом 

концепції, яка передбачає розширення комунікативного простору, до якого вона 

залучає усіх зацікавлених у науковій комунікації осіб не як об'єктів, а як 

партнерів, припускає розширення спектра діяльності і вживання необхідних 

конкретних практичних і соціально адекватних заходів. Для цього планується 

реформування чи створення структур для прийняття рішень (демократична 

самоорганізація), у незалежності від того, ідеться про актуальні соціальні 

проблеми чи про майбутню сферу діяльності студентів. Даний процес обумовлює 

участь у ньому перетвореної і перетворюючої науки як передумови і як наслідку 

перетворення дійсності. Наука, яка теоретично доводить можливість існування 
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інших суспільних умов і здатна їх створити,  є основою для критики існуючих 

суспільних умов. Одночасно відбувається зіткнення науки з критикою, яка лунає 

у середовищі зацікавлених у перетворенні дійсності сторін при вирішенні завдань, 

зв'язаних із проектуванням рішень проблем  чи розглядом варіантів їх вирішення 

в інших сферах.  

При цьому систематизовані спеціальні знання займають у рамках освітньої 

діяльності підлегле положення і мають сугубо інструментальну спрямованість 

стосовно процесу пізнання,  який орієнтується на вирішення проблем, що 

виходять за межі конкретних дисциплін. Що стосується особистості студента, то 

вона не відчуває «страждань», викликаних відірваними від дійсності і 

позбавленими змісту формами навчання. Ці застарілі форми навчальної роботи є 

причиною цільових і мотиваційних проблем студентів. Але, як показує реальний 

досвід, вони можуть бути усунуті завдяки можливості одержання практичного 

досвіду застосування отриманих знань, задоволення потреби у спілкуванні й в 

обміні думками і досвідом комунікації в студентському колективі. Прагнення 

індивідуума до самовизначення реалізується в демократичних формах організації. 

Відкидання класичного поняття освіти як такого викликає критику класичної 

освітньої концепції і втілення основної ідеї цієї концепції, що полягає у 

формування особистості.  

Одночасно переслідується мета реалізації концепції альтернативної освіти, 

яка спрямована на формування (природного і соціального) суспільного 

навколишнього середовища (навколишнього світу) при звільненні усіх, хто прагне 

до саморозвитку від застарілих догм і відносин (див. праці Т. Германна 

«Формування особистості» (1976) [84] і Г.-Й. Гайдорна «Нова інтерпретація 

поняття «освіта»» (1972) [86]). Ця концепція також знаходить своє втілення у 

відповідних комунікативних формах і видах роботи. У рамках нових видів роботи 

викладання і учіння стають частиною загального планування навчального 

процесу, надання консультацій, здійснення дослідницької діяльності, заснованої 

на принципі поділу праці. Ідеться про проведення досліджень внутрішньої і 

зовнішньої активності індивідуумів, організацію між учасниками наукової 
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комунікації «зворотного зв'язку» і розвиток теорії мета-комунікації. Лише на 

окремих «інформаційних етапах» роздільно відбувається засвоєння знань і їх 

традиційна передача з покоління в покоління.  

Принципова рівноправність учасників проектної роботи організаційно 

відбивається у свого роду  «демократії рад». Ці ради функціонують у межах 

окремих проектів, т. зв. представницької демократії, що координує роботу в 

окремих проектах на рівні галузі й університету. Як і класична концепція, 

актуальна концепція тяжіє до ідеалізації дійсності, а наявність такої ідеалізації 

позначає тонкі місця цієї концепції, як і будь-якої іншої (порівн. І. Бюрманн 

«Соціалізація студентів і реформа ЗВО» [38, с. 58]). Концепція, яка сформувалася 

під впливом студентських протестів, припускає одночасне залучення студентів до 

навчальної діяльності, що перетворює дійсність, примушує до таких перетворень  

і до пристосування до реальної дійсності. Це пристосування змушує відтворювати 

зокрема негативну практику і позбавляє теорію необхідного їй вільного простору 

і віддалення від зовнішнього впливу. Така орієнтація навчального процесу лише 

на вирішення проблем викликає труднощі, зв'язані з неможливістю  традиційної 

передачі накопиченого наукового знання з покоління в покоління, а вимоги до 

працездатності і здатності студентів до саморегулювання сприймаються як 

завищені.  

Крім того, при певних соціальних умовах може виникати протиріччя між 

колективною роботою, дисципліною в колективі й індивідуальними потребами. 

На думку Л. Губера, як класична гумбольдтівська концепція, так і дана концепція 

націлені на збереження академічного цехового устрою (університету ординарних 

професорів) і «шкільне» викладання спеціальних знань у готовому вигляді і таку 

саму «шкільну» перевірку цих знань, здійснювану вчителями як державними 

службовцями. На відміну від класичної концепції ця концепція була частково 

реалізована  в нових, але за своїм статусом і за своєю значимістю «периферійних» 

університетах (Бремен, Ольденбург, Кассель) [99]. Реальне поширення обох 

концепцій зазнало невдачі фактично з двох причин, які не були враховані 

організаторами нових університетів, тому що вони розраховували на їх 
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безпроблемне нівелювання. Цими причинами варто вважати, по-перше, 

позитивістський характер наук, по-друге, характер університету, який як і раніше 

залишався школою, що здійснює підготовку фахівців, і є інстанцією, що здійснює 

соціальний відбір. Якщо класична концепція слугувала ідеї «реформування 

зверху», то сформована в надрах протестного руху студентів і асистентів 

наприкінці 1960-х рр. нова концепція продовжувала існувати, принаймні, як 

панівна  ідеологія без урахування, як зазначив Л. Губер, порожньої формулу 

зв'язку науки з практикою, яку вона отримала у спадок від концепції В. фон 

Гумбольдта [там само].  

За даними проведеного дослідження, концепція «навчання через 

дослідження», розроблена Федеральною конференцією асистентів у 1970 р. [34], 

стала також предметом дискусій у наукових колах і сприймалась у 1970 -х рр. як 

основний установчий документ дидактики вищої школи в Німеччині. Як зазначив 

Л. Губер [99], навчання через дослідження безпосередньо зв'язано з 

фундаментальним поняттям В. фон Гумбольдта і знаходило на визначеному етапі 

широкий відгук у середовищі прихильників освітньої реформи.  
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Додаток Є до розділу 4.1. 

 

Поле напруги дидактики вищої школи ФРН 

Це поле напруги ДВШ, за визначенням Л. Губера, є утиснутим в межі 

процесу суспільного відтворення, і в ньому варто знайти баланс інтересів  в 

контексті певних історичних змін. Як зазначив Л. Губер, якщо одне з цих 

співвідношень зводиться в абсолют у програмах й у практиці вищої школи, то це 

призводить до появи деформацій, зокрема: 1) формування академічного цехового 

устрою чи становленню схоластичної науки, відірваної від практики і від потреб 

людей; 2) практики професійної підготовки в дусі функціоналізму, яка формує у 

студентів імунітет по відношенню до теоретичних міркувань і критики і 

використовує людей як інструмент; 3) виникнення салону чи терапевтичного 

кружка, які мають поверхневі уявлення про науку, відрікаються від неї чи 

виявляють щодо неї байдужість [99, с.73].  

Окрім того, у межах цих полюсів, на думку Л. Губера, існує напруга між 

загальним і частковим: по-перше, напруга існує в межах науки між 

спеціалізованими і загальними науками; по-друге, у межах практики ‒ між 

професійною і  суспільною практикою; по-третє, у самому індивідуумі ‒ між 

особистістю як індивідуумом і як членом суспільства. Концепції вищої школи, у 

тому числі дидактика вищої школи і університетська практика, на думку 

Л. Губера, можна розташувати у певному порядку в рамках цього поля напруги. 

Якщо один з цих аспектів переважає, то тоді вони опиняються в тупику, проте, 

якщо вони намагаються перескочити поле напруги, роблять спробу відкоригувати 

розставлені додаткові акценти на користь іншої сторони, то це призводить до 

невдачі. Якщо вони намагаються усунути напругу через синтез, то це хоча і 

викликає утруднення, але є єдиною перспективною спробою [99, с. 340].  

Л. Губер виходить із того, що, після того, як «єдність науки» припинила 

своє існування, то розпочинається домінування окремих наук і відбувається 

подальша спеціалізація наук, що звужує кругозір студентів. Безпомічна й 

історично неспроможна спроба корекції в іншу сторону полягала у спробі 
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впровадження лекцій з основ наук, які призначені для студентів-початківців  

перед вивченням спеціального предмета чи знань, які доповнюють фахові знання. 

З іншого боку здійснювалась спроба упровадити  вивчення основ філософії. 

Умови для вирішення протиріч, як видно із праць Л. Губера «Чи можлива 

інституціоналізація дидактики?» [97], Ю. Габермаса «Демократизація 

університету» (1969) [75] та ін., спроможна створити тільки та група концепцій 

ДВШ, які дають можливість пізнання й осмислення загальних закономірностей за 

допомогою методологічних, науково-теоретичних, науково-історичних і 

гносеологічних міркувань, за допомогою рішення специфічних для 

спеціальностей проблем у результаті їх концентричної вибірки (див. Г. Фріч [63], 

Д. Гольдшмідт [71], Й. Габермас [75], Г. фон Гентіх [81], В. Ніч [140]).  

На думку Л. Губера, якщо завдання професійної підготовки фахівців буде 

сприйняте з розумінням за межами наукових систем, то відбудеться звуження цієї 

співвіднесеності з  практикою, яка зводиться до  набуття функціональних 

кваліфікацій і лише корисного знання, необхідних в практичній діяльності 

фахівця, що таїть у собі небезпеку підготовки відповідальних виконавців, 

нездатних до роздумів [101, с. 341]. Тому спроби відкоригувати розміщення 

акцентів зводяться до політичної освіти, загальних курсів із креативності і 

кооперації  чи до певних обов'язкових соціологічних заходів, які містяться у всіх 

навчальних програмах. Л. Губер робить висновок: якщо такі спроби нового 

розміщення акцентів узагалі здійсненні, то вони залишаться, як видно, 

периферійними і не будуть мати наслідків для зміни змісту навчання у ЗВО. 

Е. Беккер в своїй праці «Орієнтація на професію» (1975) зазначив, що рішення 

проблеми відбудеться у тому випадку, якщо окрема професія піддається 

критичному осмисленню у своєму соціальному й історичному аспекті, якщо 

виявляється необхідність пристосування до нових реалій чи до нового діапазону 

дії і дається наукове обґрунтування взаємозв'язкам між пізнанням, знанням і дією 

[23, с. 134].  

Л. Губер робить висновок про те, що після руйнації спільноти викладачів і 

студентів внаслідок освітньої експансії і внутрішньої диференціації наук, до 
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формування якої прагнули з давніх часів, до індивідуума відносяться тільки як до 

об'єкта чи в кращому випадку як до клієнта, а індивід відчуває себе ізольованим 

від своїх колег по навчанню чи роботі, позбавленим соціальної мотивації, а надалі 

йому загрожує невроз і самітність. Подолання цієї проблеми, за даними Л. Губера, 

планувалось через створення будинків колегій, а також за допомогою 

терапевтичних закладів, що  іноді виявлялось ефективним для окремих осіб, але 

все-таки не могло суттєво змінити соціалізацію, оскільки бракувало історичного 

розуміння цих проблем [101, с. 342]. На думку міністра освіти і релігії В. Гана, 

розробка загальної концепції дидактики вищої школи може зводитися до 

вироблення таких підходів, які допомагають людям зрозуміти власну ситуацію як 

типову в сформованих суспільних умовах, а тому заслуговує наукового 

осмислення, у тому числі осмислення індивідуальної біографії чи можливостей 

соціалізації кожного окремого студента [76]. 
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Huber/W.   

97. Huber, L. Kann man Hochschuldidaktik institutionalisieren? − Reihe 
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Додаток Ж до розділу 5.1 

 

Оформлення договірних стосунків між ЗВО ФРН і міністерствами 

освіти та релігії федеральних земель 

Уряди земель Баден-Вюртемберг і Нижня Саксонія, а також сенат м. Берлін  

були першими, які уклали у середині 90-х рр. ХХ ст. договори зі своїми ЗВО (див. 

К. Кьоніг, С. Шмідт, Т. Клай «Управління вищої школою через укладання 

договорів» (2004) [151]). Тим часом, майже в усіх федеральних землях було 

впроваджено договірні стосунки між державою і ЗВО, але під іншими назвами, із 

позначенням інших договірних термінів і діапазонів дії. У деяких випадках 

договори у певних федеральних землях укладаються з усіма ЗВО чи одночасно з 

певним їх числом, іноді угоди з ЗВО охоплюють положення по всім статтям їх 

фінансування, матеріального забезпечення, в інших випадках пріоритет має певна 

сфера фінансування, а тому використовуються різні найменування договору, 

наприклад, «солідарний пакт», «пакт про якість», «інноваційний пакт», «договір», 

«угода», «цільова угода», «рамкова угода» тощо. Під «пактом» розуміють договір, 

розрахований на кілька років і узгоджений одночасно між земельним урядом і 

усіма ЗВО землі. Він містить загальні положення по загальні умови фінансування 

і матеріального забезпечення ЗВО, частково також положення про цілі процесу 

навчання і специфічні домовленості між ЗВО. Пакт як форму договору було 

впроваджено в землях Баден Вюртемберг і Нижня Саксонія у 1997 р. (див. 

К. Кьоніг, С. Шмідт, Т. Клай «Управління вищої школою через систему 

договорів» [2004]  [151]).  

Під «договором вищої школи у вигляді цільової угоди» розуміють договір, 

який укладається між федеральною землею й окремими ЗВО і містить положення 

про загальні умови фінансування і матеріального забезпечення і, поряд з цим, 

положення, що стосуються всіх ЗВО. Ця форма договору використовується в 

Берліні і має найменування «договір вищої школи», а також − «цільова угода» у 

землях Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн, Нижня Саксонія і Саксонія-Ангальт. 

Нарешті, «чистою цільовою угодою» вважається договір, укладений між 
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федеральною землею й окремим ЗВО. На відміну від вищезгаданих форм 

договору, вона містить положення про певні стратегічні цілі, а також про 

фінансування в залежності від ефективності роботи, але не про загальне 

фінансування. Чисті цільові угоди часто укладаються як додаток до пактів чи як 

договори з ЗВО і використовуються в землях Баден-Вюртемберг, Бремен, Гессен, 

Північний Рейн-Вестфалия і Тюрінгія. Перелік спеціальних форм договірних угод 

федеральних земель міститься у відповідному земельному законі про вищу 

школу.  

За даними проведеного дослідження, сама угода між урядом землі і ЗВО є 

самостійним документом, який на відміну від положень закону не є публічно 

доступним, водночас держава надає кожному університету загальну суму 

фінансування із глобального бюджету ФРН, якою ЗВО розпоряджаються 

самостійно на власний розсуд і несе повну відповідальність за використання 

державних коштів. Державні органи влади більше не контролюють окремі 

фінансові рішення посадових осіб, а зацікавлені в досягненні якісних результатів і 

підвищенні рівня ефективності у використанні загального бюджету вищої школи 

ФРН.   

У таких умовах ЗВО змушені самостійно приймати рішення  про 

використання отриманих від держави коштів, визначати оптимальність 

використання ними персоналу і матеріальних ресурсів. Основне завдання 

фінансування ЗВО полягає меншою мірою в докладному споживчому плануванні 

потреб і більшою мірою в обліку ефективності і результатах роботи. Перший 

глобальний бюджет було застосовано ще на початку 1990 рр.; уже сьогодні у всіх 

землях існує нова модель фінансування, щоправда, з різним рівнем ефективності і 

з різним способом закріпленості в законах (див. Ѓ. Лєнгард «Вища школа, 

професіонали і професіоналізація» (2005) [156]). Сама ідея глобальних бюджетів 

тісно зв'язана з  принципом розподілу коштів за результатами роботи і 

ґрунтується на урахуванні тенденцій розвитку ЗВО у першій половині 1990-х 

років. Конференція міністрів освіти і релігії (1994) оприлюднила «11 тез про 

зміцнення фінансової автономії ЗВО», а у 1996 р. ухвалила рішення про 
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«диференціацію розподілу коштів у галузі вищої школи» (див. А. Буркгард, 

Ѓ. Квайзер «Розподіл коштів, орієнтований на їх ефективне використання, у 

дзеркалі земельних законів про вищу школу» (2004a) [77]). Якщо на початку мова 

йшла лише про нові шляхи укладення коштів у розвиток університетів, то тема 

цільового виділення коштів за результатами роботи була окремою темою дебатів, 

однак сьогодні обидва аспекти розглядаються, як правило, разом (див. 

А. Фрідріхсмайер «Розподіл коштів з урахуванням досягнень як елемент розвитку 

ЗВО» (2003) [97]).    

 

Для підготовки додатку Ж використано джерела зі списку використаних 

джерел до розділу 5.1: 

77. Burkhardt, A. und Quaißer, G. Leistungsorientierte Mittelverteilung im 

Spiegel der Landeshochschulgesetze. Wittenberg: Institut für Hochschulforschung(HoF) 

2004a. − http://www.hof.unihalle.   de.  464 S. 

97. Friedrichsmaier A. Leistungsbezogene Mittelverteilung als Element von 

Hochschulentwicklung. anstöße – Broschüre des ver.di Fachbereichs Bildung, 

WissenschaftundForschung.Berlin, 2003.  http://biwifo.verdi.  de.  

151. König, K., Schmidt S. und Kley T. Vertragliche Hochschulsteuerung. 

Wittenberg: Institut für Hochschulforschung (HoF). 2. Auflage. 2004.  

http://www.hof.uni-halle.  de. /vertrag/uebersicht.htm (07.01.05).  307 S. 

156. Lenhardt G. Europäische und deutsche Perspektiven der Hochschulpolitik.  

S. 17-28. In: die hochschule 2/2004.  Herausgegeben von HoF Wittenberg – Institut für 

Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. http:// 

www.hof.uni-halle.  de. /journal/dhs204.htm. – 256 S.   
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Додаток З до розділу 5.1. 

 

Дискусії наукової громадськості ФРН щодо місця педагогіки і 

дидактики вищої школи в університетській освіті ФРН 

Примітною є позиція студентів щодо порушених вище питань, які  ще на 

початку протестного руху 1960-х рр. обговорювали тему «Навчання й учіння у 

ЗВО» і виступали за поліпшення умов навчання, але аж ніяк не вимагали 

керування, опіки чи прояву турботи про них, а, навпаки протестували проти 

цього. За даними Л. Губера [132], безпосереднього учасника тих подій, студенти 

виступали не тільки проти тодішньої спроби посилення  «регламентації» освіти, 

але й проти «косметичного ремонту» галузі вищої освіти у вигляді  цілої низки 

педагогічних заходів, що нівелюють існуючі негаразди, зокрема, упровадження 

політичної освіти, вступного курсу лекцій чи створення т. зв.  будинку колегій. 

Вони вимагали реформування ключової галузі, тобто наукового навчання. Ця 

вимога була результатом науково-критичного і професійно-критичного підходу 

студентів і асистентів до переосмислення їхньої студентської і викладацької 

практики, а тому мова йшла  про заходи в галузі дидактики вищої школи, а не 

педагогіки вищої школи.  

Для Ю. Міттельштрасса [168; 169] (і багатьох інших викладачів вищої 

школи, які розділяли його погляди) очевидним є те, що дидактика реалізує свої 

цілі і завдання в рамках «дидактизації» навчального процесу. Під нею він розуміє 

те, що методи навчання (чи «педагогічні стандарти», які він ототожнює) мають 

пріоритетність по відношенню  до наукових досліджень, а турбота про учнів має  

пріоритет стосовно самого досліджуваного предмета, отже дидактика і 

«школяризація» суть те саме. Виходячи з такого  розуміння «дидактизації», 

дидактика вищої школи має завдання, спільне для кожного рівня дидактики. 

Проте, як уважає Л. Губер [132], завдання дидактики вищої школи не зводиться 

до розробки і впровадження  «зовнішньої  техніки викладання», а вимагає пошуку 

оптимальних засобів, що забезпечують досягнення певної «золотої середини», 

тобто збалансованості навчального процесу. Її досягнення дозволить викладачам і 
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студентам досягати компромісу, що дасть змогу студентам дізнаватися про 

проблеми науки і брати участь у пошуку їх рішення, проте на початковому етапі 

свого навчання вони вже зможуть чітко формулювати питання й одержувати на 

них адекватні відповіді.   

Професіонали в галузі дидактики вищої школи існують саме для цього і 

спрямовують свої зусилля на те, щоб  описувати передумови і пропонувати 

заходи, що уможливлять створення таких навчальних ситуацій. Завдання 

дидактики, як, утім, і завдання усієї вищої школи, полягає в здійсненні такого 

навчального процесу, у рамках якого учні зможуть активно працювати і 

здійснювати пізнавальну діяльність. Мова йде про «відкрите» формулювання 

завдань у лабораторіях чи про пошук рішень з метою практичного здійснення 

принципу «навчання за допомогою дослідження»; про вирішення практичних 

проблем  наукової діяльності, у т.ч. політичних, соціальних і етичних. У цьому 

процесі повинні учитися й осягати нове знання не тільки студенти, але і 

професори, що потребує застосування методів проектного навчання, а також 

організацію міжпредметних заходів, під час яких власний предмет піддається 

переосмисленню в науковотеоретичній, історичній чи соціологічній перспективі 

на тлі інших предметів [134; с. 226].    

Принаймні потрібні такі навчальні форми заходів, які стимулюють 

студентів  до дискусії і до співробітництва один з одним. Усі ці міркування 

представників сучасної німецької дидактики вищої школи слугували причиною 

того, що ця дисципліна заявила про свої права на існування, що відбулося не з 

метою її протиставлення педагогіці вищої школи колишньої НДР, яка була навряд 

чи широковідома у ФРН. Виокремлення дидактики вищої школи в самостійну 

галузь відбулося також не з метою протиставлення більш ранній німецькій 

педагогіці вищої школи, що існувала з 1893 р. по 1933 р. (див. Е. Лайтнер 

«Педагогіка вищої школи» (1984) [155] і тривалий час перебувала у незабутті, 

якого вона не заслуговує. Причини інституціоналізації дидактики вищої школи не 

мають також  нічого спільного з цілями «школяризації» ЗВО, яка як поняття 

вживається для позначення  зневажливого ставлення до школи, регресу вищої 
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освіти й інфантилізації студентів. Жоден професіонал, якому знайома навчальна 

дійсність в університетах, не може стверджувати, що здійснення спільного 

дослідження і навчання студентами і викладачами є поширеною практикою, проте 

забезпечення такої взаємодії між студентами і викладачами є актуальним 

завдання дидактики вищої школи в т.ч. як особливого виду діяльності, 

спрямованого на розвиток вищої школи.  

Не можна заперечити можливість її перетворення в зайву галузь науки у 

перспективі, як тільки будуть досягнуті певні цілі вищої освіти. Але, принаймні, 

дидактика вищої школи може нагадувати про це своє першочергове завдання і 

надавати свій досвід і знання, корисні для здійснення викладачами вищої школи 

їхнього самостійного дидактичного навчання, надавати їм допомогу в  створенні 

ситуації спільного дослідження  і навчання викладачів і студентів. Зрозуміло, що 

деякі прийоми і методи є цілком доступними і не вимагають природного таланта 

для їх використання, щоправда, вимагають  професіоналізації викладання, проти 

якої так активно виступає Ю. Міттельштрасс і його численні однодумці. 

М. Нойвайлер [175], також тимчасовий член Наукової ради, навпроти, 

обґрунтовує свою пропозиція про створення  дослідної і викладацької професури, 

про їх відповідне наміченим цілям оснащення і фінансування, з огляду на всю 

складність вироблення форм викладання і навчальних ситуацій, адекватних 

сьогоднішньому стану науки.  

Той факт, що викладачі вищої школи, котрі одночасно займаються 

дослідженнями, прагнуть до підвищення своєї дидактичної кваліфікації й 

одержання консультативної підтримки, варто розуміти як єдиний спосіб 

поліпшення ситуації у галузі викладання і навчання, що виникла сьогодні  в 

університетах.  Структури, створені Німецьким об'єднанням дидактики вищої 

школи, пропонують увесь спектр необхідних консультаційних послуг і послуг 

щодо підвищення професійної кваліфікації. На думку Л. Губера [132], 

співробітництво з центрами дидактики вищої школи є єдиним способом 

досягнення єдності дослідження і навчання, в іншому випадку прийдеться на 

завжди  розстатися з ідеєю такої єдності. 
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Отже, як зазначив Л. Губер, стаття Ю. Міттельштрасса була провокативною 

за своїм характером, а її автор усвідомлено виконував роль критика, що слугувала 

проясненню актуальної ситуації і сприяла пожвавленню дискусії.  Як зазначив 

Л. Губер, енциклопедії  і довідники з педагогіки, які були видані в період до і 

після «Енциклопедії педагогіки» (1983) [132], є чимось винятковим, оскільки не 

згадують університет узагалі чи згадують його мимохідь. Видані К. Ленцом книги 

«Основні поняття педагогіки» (1989) і  «Основний курс педагогіки» (1994) 

збірники наукових праць, що вийшли під редакцією Г.Г. Крюгера і В. Гельспера 

[153] і Г. Г. Крюгера і Т. Раушенбаха [152] містять заголовне слово «дидактика 

вищої школи». Вища школа, на думку авторів цих праць, не є складовою 

«простору  педагогічної діяльності», викладання не є її «центральним поняттям», 

а  дидактика вищої школи не входить до  «сфери дії» педагогіки. Л. Губер 

зазначає, що у таких різних за своїм характером працях, присвячених вступу до  

базових понять педагогіки, як монографії Г. Ѓізеке [105; 106], Х.Д. Гоффманна 

[123] використовується аналогічний підхід. В огляді дисциплін «педагогіка» і 

суміжних з нею дисциплін, дидактика вищої школи, як правило, навіть не 

згадується, щоправда, у Г.Г. Крюгера і В. Гельспера [153] налічується близько 10 

рядків, присвячених згадуванню «педагогіки вищої школи». Ці дані 

підтверджують висновок Л. Губера про те, що дидактика вищої школи не була 

визнана складовою частиною педагогіки ані в старій, ані в новій Федеративній 

республіці Німеччини; ані навчання, ані учіння у ЗВО таки і не стали предметом 

педагогіки за період після 1945 р. й до кінця ХХ ст.  

На відміну від педагогіки у ФРН історія «педагогіки вищої школи» у 

колишній НДР виглядає інакше, оскільки керування цією наукою здійснювалося 

«Німецьким центральним інститутом педагогіки» і вже, судячи з її назви, вона 

сприймалася як частина педагогіки і мала свої чітко оформлені структури у 

вигляді кафедр, які здійснювали підготовку педагогічних кадрів і підвищення 

їхньої професійної кваліфікації у ЗВО колишньої НДР. У процесі об'єднання 

західної і східної частин Німеччини відбулося злиття східнонімецької системи 

вищої школи із західнонімецькою, яке призвело до того, що «педагогіка вищої 
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школи» як галузь науки і університетська дисципліна була спішно ліквідована 

(див. Й.-Г. Ольберц «Педагогіка вищої школи – причини відказу від 

трансформації» (1997) [176]). Причиною її скасування слугували її характерні 

риси, зокрема її ідеологічна спрямованість, проте це скасування педагогіки 

відбулося, на думку Л. Губера [134], в поспіху, без уважного вивчення 

накопиченого педагогікою вищої школи НДР досвіду, її очевидних успіхів і 

значного потенціалу, що, на його думку, викликає великий жаль у колах 

педагогіки і дидактики. Науковець проаналізував  сучасний стан справ в 

університетах старих і нових земель ФРН і дійшов висновку: університет (тобто 

університетська наука) досліджує усе в цьому світі, але тільки не самого себе, а 

педагогіка займається питаннями навчання й учіння у всіх можливих сферах, але 

тільки не в університетах, зокрема, вона не займається питаннями дидактики і 

методики викладання педагогіки як дисципліни, навпроти, у центрі її уваги 

знаходяться дидактичні форми підготовки педагогічних кадрів.  

Ці висновки, зроблені Л. Губером на основі огляду поняття «дидактика 

вищої школи», усе-таки не дозволяє стверджувати про повне ігнорування 

дидактики вищої школи педагогікою. Навпроти, воно прямо чи побічно 

згадується в освітній теорії В. фон Гумбольдта і його університетській концепції, 

а також у дискусіях, які не утратили своєї гостроти дотепер, незважаючи на уявну 

архаїчність формули «набуття освіти через науку» [132, с. 135 , 136].  

Предметом ретельного аналізу представників широкої наукової та 

педагогічної громадськості у межах виділеного етапу став сам університет. 

Науковці визначеного нами етапу (Т. Дітрих (1992) [91]; Г  Ѓізеке (1991) [105]; 

Л. Губер (1993) [134] порушили два важливі питання, як от: 1) університет і 

зокрема навчання в ньому мають стати легітимним предметом педагогіки і 2) 

навчання і учіння в університеті мають сприйматись як предмет педагогічного 

дослідження. На нашу думку, нерозривність функцій професійної підготовки 

фахівців і їхнє особистісне формування дозволяє дати позитивну відповідь на 

перше питання, якщо виходити із логіки виконання університетами їх основних 

функцій. Зауважимо, що на думку Л. Губера [134], головна причина 
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обґрунтованості розгляду університету як предмета педагогіки вищої школи, 

полягає в тому, що в ньому (університеті – С.Ч.) відбувається подальший 

розвиток дієздатної і правоздатної особистості, що відбувається в процесі 

здійсненні планомірних заходів і є результатом усвідомлених рішень щодо 

формування особистісних якостей студентів і здійснення їхньої професійної 

підготовки в рамках навчальних заходів (тобто «навчання» і «учіння»).  

Отже, друге питання заслуговує також позитивної відповіді, оскільки на 

ситуації, у яких відбуваються процеси навчання й учіння, впливають ті самі 

фактори, що діють в навчальному процесі  в інших навчальних закладах, зокрема 

у середніх. 

Для підготовки додатку З використано джерела зі списку використаних 

джерел до розділу 5.1: 

91.Dietrich Th. Zeit- und Grundfragen der Pädagogik. − Julius Klimkhardt KG. 

Bad Heilbrunn, 1992. 310 S.   

105. Giesecke H. Einführung in die Pädagogik.  Juventa. München, 1991.  200 

S. 

106. Giesecke H. Pädagogik als Beruf. Grundformen des pädagogischen 

Handelns. − Beltz. München, 1992.   154 S. 

123. Hoffmann, D.: Erziehungswissenschaft. Eine Einführung. − Kohlhammer. 

Stuttgart [u.a.],  1980. 187 S. 

132. Huber L. Hochschuldidaktik als Theorie der Bildung und Ausbildung. S. 

114–138. In: Huber, Ludwig (Hrsg.): Ausbildung und Sozialisation in der Hochschule. 

Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Band 10. – Klett Cotta. Stuttgart, 1983. – 496 S.; 

134. Huber L. Förderung der Lehre an den Universitäten: Wie und durch wen? 

S.103-126 In: Neusel A., Teichler U., Winkler H. (Hg.): Hochschule, Staat, Politik. 

Christoph Oehler zum 65. Geburtstag.  Campus. Frankfurt/Main, 1993.  311 S. 

152. Krüger H.-H. Erziehungswissenschaft  und  ihre  Teildisziplinen. S. 303-318. 

In: H.-H.  Küger, W. Helsper: (Hrsg.): Einführung  in  Grundbegriffe und Grundfragen  

der Erziehungswissenschaft.  Barbara Budrich. Opladen, 1995. 568 S.;  
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153. Krüger  H.-H., Rauschenbach  Th. (Hrsg.): Einführung  in  die  Arbeitsfelder  

der Erziehungswissenschaft.  Verlag Barbara Budrich. Opladen, 1995. 427 S.; 

155. Leitner E. Hochschul-Pädagogik. Zur Genese und Funktion der Hochschul-

Pädagogik im Rahmen der Entwicklung der deutschen Universität 1800-1968. − 

Frankfurt/M., Bern, New York: Lang, 1984.  378 S.; 

168. Mittelstraß J. „Die Weisheit hat sich ein Haus gebaut“. Die europäische 

Universität und der Geist der Wissenschaft. S. 63-87. In: Mittelstraß J. Die 

unzeitgemäße Universität. − Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1. Aufl., 1994. 202 S.;  

169. Mittelstraß, J. 1998. Die Häuser des Wissens. Frankfurt/M.  437 S.;  

175. Neuweiler, G.: Die  Einheit  von  Forschung  und  Lehre  heute:  eine  

Ideologie.  S. 197-200. In: Das Hochschulwesen 45 (1997).  UniversitätsVerlagWebler.  

320 S.; 

176.Olbertz J.-H. Hochschulpädagogik - Hintergründe eines 

„Transformationsverzichts". S. 246-284 In: A. Kell, J.-H. Olbertz. Vom Wünschbaren 

zum Machbaren. Erziehungswissenschaft in den neuen Bun- desländern.  Deutscher 

Studien Verlag. Weinheim, 1997.  456 S.;  
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Додаток И до розділу 5.2 

 

Специфіка впровадження Болонської реформи у Німеччині 

Болонська освітня реформа, реалізована  в Німеччині, характеризується 

трьома основними цільовими конфліктами і конфліктами реалізації: з одного 

боку, система вищої освіти повинна бути гнучкою, з іншого боку, мусить 

забезпечити стандартизацію й уніфікацію. Реалізація освітньої реформи може 

бути успішною  при збалансованості двох логік: з одного боку, необхідно 

розширити діапазон різних варіацій намічених заходів і зробити структури більш 

гнучкими; з іншого боку, нові структури повинні забезпечити необхідний рівень 

якості освіти та її порівнянність в національних і наднаціональних межах. Однак 

заходи, спрямовані на забезпечення якості освіти за допомогою впровадження 

стандартизації таять у собі небезпеку того, що замість стимулювання нововведень 

відбувається  їх нівелювання,  а в ході реалізації програмних положень Болонської 

декларації й інших програмних документів, як зазначив П. Пастернак, виникає 

цілий ряд протиріч.  

По-перше, проглядається протиріччя між диференціацією й уніфікацією 

змісту навчального матеріалу. Оскільки скорочення терміну навчання є 

принциповим завданням реформування структури навчання, що має призвести до 

стандартизації змісту навчання, то така стандартизація у вузьких часових рамках 

курсу підготовки бакалаврів має запобігти впровадженню шкільних підходів, 

наприклад, канонізованій передачі знань, яка буде перешкоджати впровадженню 

інноваційних варіантів навчання, його індивідуального комбінування і 

диференціювання швидкості засвоєння навчального матеріалу для окремих 

студентів. По-друге, експансія вищої освіти суперечить принципу конкурсного 

відбору студентів. Якщо ця експансія обмежитися лише рівнем бакалаврата, а 

вступ до магістратури відбуватиметься шляхом обмеження числа вступників, то 

це фактично призведе до обмеження освітніх можливостей громадян, хоча 

Болонський процес ставить завдання їх розширення.  
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Як було зазначено вище, впровадження поетапних навчальних програм є 

програмною метою Болонського процесу, досягнення якої  дозволить розширити 

склад представників усіх шарів німецького суспільства, які прагнуть набути 

вищої освіти. Це пояснюється двома міркуваннями. По-перше, послідовність 

проходження етапів навчання може бути організована за принципом 

інклюзивності, тобто бакалаврат послідовно переходить у магістратуру, 

пом'якшуючи ризик невдач для студентів. Разом із тим абітурієнт, який походить 

з родини з невисоким рівнем освіти і внаслідок цього з незначними надіями на 

досягнення високого рівня своєї успішності, може розраховувати на асортимент 

освітніх послуг, більш відповідний його рівню аніж навчальні програми, 

розраховані на п'ятирічну підготовку дипломованого фахівця.  

З іншого боку, послідовність етапів навчання може бути також 

ексклюзивною у випадку проведення ЗВО конкурсного відбору серед студентів, 

котрі вступають до магістратури (див. «Конференція міністрів освіти і релігії 

2008» [150, с. 4 − 15]). У цьому випадку ідея послідовного навчання зв'язана з 

надією на те, що переважна більшість студентів обмежить своє навчання в 

університеті рівнем бакалавра, а найбільш академічно здібні з них вступатимуть 

до магістратури. Результатом структурування навчальних програм і визначення 

цілей модульного навчання може відбуватись як набуття студентами більшої 

свободи учіння, так і обмеження цієї свободи. Розширення меж академічної 

свободи передбачали неструктуровані навчальні програми магістратури. Ці 

програми надавали студентам можливість оволодіння достатньо несумісними 

кваліфікаціями, які іноді абсолютно нелогічно доповнювали їх основну 

кваліфікацію. Таке комбінування досить різних кваліфікацій вдавалося не всім 

студентам і закінчувалось достроковим відрахуванням із ЗВО.  

Якщо структурування навчального процесу сприймати у свою чергу, як 

обмеження, то воно також означає утрату свободи. Це значить наступне: на 

документи, які відбивають зміст Болонського процесу, можна посилатися  як з 

погляду  універсального, так і партикулярного розуміння характеру освіти. Суть 

партикулярного розуміння освіти полягає в тому, що воно розглядає велику 
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частину людей  як не здібних та не здатних до набуття академічної освіти. 

Універсальне розуміння освіти виходить з того, що кожна людина має певні 

здібності для заняття певним родом діяльності, у тому числі проходити навчанням 

у ЗВО. В умовах освітньої експансії навчання у вищій школі мусить бути 

привабливим для двох психотипів студентів − як для індивідуалістів, так і 

«неіндивідуалістів», у тому числі для неоднорідного за своїм складом 

студентського контингенту. Неоднорідність ґрунтується не тільки на 

диференційованій пізнавальній схильності студентів, але й на різному 

(професійно-)біографічному тлі одержання життєвого досвіду, сімейному стані, 

культурному походженні (соціальному чи етнічному), вікових особливостях, а 

також ґрунтується на індивідуальних очікуваннях і намірах, які кожний 

індивідуум зв'язує з навчанням у вищій школі. Усупереч поширеному в 

суспільстві уявленню студенти являють собою в дійсності значно менш однорідну 

групу, ніж здається на перший погляд, що цілком зрозуміло. Відчуття такої 

гетерогенності підсилюється в умовах збільшення числа абітурієнтів, що 

призводить до більш інтенсивної внутрішньої диференціації цього контингенту, 

проте така диференціація підвищує життєздатність ЗВО. На формування культури 

студентів сильний вплив здійснює галузева культура і тип відвідуваного ними 

ЗВО. Так, університетські студенти часто мають більш високий рівень загальної 

освіти і сформовані наукові інтереси, проте студенти спеціалізованих ЗВО мають, 

навпроти, більш чітко виражену практичну і професійну орієнтацію. У 

гуманітарних і соціальних науках, а також у ЗВО мистецтва та культури 

поширеним є тип студентів, які сприймають навчання як подію, що має освітнє 

значення, і як соціально детерміновані межі певного життєвого етапу. У 

природознавстві й інженерних науках, юриспруденції й економічних науках 

переважає скоріше тип прагматично-гнучких студентів, які заздалегідь 

інформовані про вимоги до фахівця на ринку робочої сили.  

Традиційно в німецьких університетах були присутні два формально різних 

варіанти навчання: детально структуровані навчальні програми (природознавство, 

медицина, інженерні науки, право, а також економічні науки) і слабко 
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структуровані навчальні програми (гуманітарні науки і значне число соціальних 

наук). Останній тип програм є популярним серед індивідуалістів, чисельність 

скоротилася в процесі освітньої експансії, водночас виросли потреби основної 

маси студентів, неіндивідуалістів, у структуруванні процесу навчання і прозорості 

переліку вимог, які висуваються до них. Студенти-індивідуалісти мають наразі 

обмежені можливості для саморозвитку, оскільки вузькі рамки модуляризованого 

навчального матеріалу обмежують можливості саморозвитку потенційних 

новаторів і авторів творчих походів.  

У ході процесу реформування галузі вищої освіти Німеччини всі сторони, 

які беруть участь у ньому (політики федерального і земельного  рівня, 

роботодавці, профспілки, політичні об'єднання всілякої орієнтації) розглядали 

висунуті ними політично-вмотивовані пропозиції як потенційно здійсненні. Ця 

віра політиків і інших учасників реформування системи вищої освіти ФРН в 

здійсненність реформ і стала запорукою втілення ідей Болонського процесу в 

Німеччині. На тлі конкуренції політичних пріоритетів вирішення питань у галузі 

освітньої політики традиційно приймаються дуже важко, а ухвалені рішення 

мають недоліком недостатню передбачуваність їх практичної реалізації в 

майбутньому, тому імплементація всіх намічених у галузі освітньої політики 

заходів, як правило, залежить від їх прийнятності для різних політичних сил, але з 

різних, іноді навіть протилежних, причин (див. В. Кройцфельд «Конференції у 

пошуку консенсусу» (1999) [82]; М. Дакснер «Німецькі університети вимагають 

уваги громадськості» (1998) [83]; С. Черкашин «Болонський процес у німецьких 

університетах: актуальні проблеми й перспективи подальшого розвитку» [36]). За 

даними П. Пастернака [181; 182], у рамках реформування німецької системи 

вищої й зокрема університетської освіти виникає «схований порядок денний», 

спричинений певними труднощами в реалізації Болонського процесу. Це викликає 

суперечки і дискусії між політиками і представниками університетської 

громадськості щодо освітньої політики ФРН, які ведуться між трьома основними 

течіями: консервативним, демократичним і ринково-ліберальним. Показово те, що 

позиції політиків у галузі університетської освіти часто збігаються між двома 
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конкуруючими напрямками, які об’єднуються один з одним для узгодження своїх 

позицій по окремих питаннях, використовуючи різні і часто діаметрально різні 

підходи. Так, наприклад, консерватори і ринкові ліберали мають спільні позиції 

щодо  орієнтації навчання на продуктивність і диференціацію. Перші виходять 

при цьому з принципу академічної елітарності, інші (ринкові ліберали і 

демократи) ‒ з принципу доступності навчання у ЗВО для всіх верств населення 

ФРН. Перші, однак, виходять з міркувань забезпечення ЗВО достатньою 

кількістю студентів і відповідно достатнім навантаженням для викладачів, інші, 

навпроти, керуються необхідності розширення шансів розвитку для широких 

соціальних шарів суспільства.  

Таким чином, технократичні потреби перших і ціннісні орієнтири других 

можуть створити баланс на основі взаємної підтримки на основі прагматичних 

міркувань,  що дозволяє здійснювати конкретні реформи. Такий  зразок 

зближення різних за характером політичних сил спостерігався у період 

реформування системи вищої й зокрема університетської освіти ФРН у 1960 і 

1970 рр. через об’єднання зусиль технократів і демократів.  

Варто зазначити, що в сучасній Німеччині такий механізм є характерною 

рисою реалізації політики в багатьох сферах життя суспільства, у тому числі 

реалізації програмних положень Болонського процесу в Німеччині. У процесі 

реформування системи вищої освіти ФРН відбувалася конкурентна боротьба і 

конфлікти навколо визначення цілей, які закінчувалися виробленням  

компромісних формул, що сприяло наданню урядами федеральних земель 

підтримки у реалізації реформ не певним політичним силам, а всім релевантним 

сторонам, більшості професійних об’єднань фахівців, які визначають політику в 

галузі вищої освіти, а також союзам роботодавців і профспілкам. Як сказано 

вище, такий спосіб ухвалення рішень є типовим для Німеччини в ході здійснення 

політики в галузі вищої освіти, проте  впадає в око те, що певні проблеми 

реалізації Болонського процесу були закладені вже на етапі концептуалізації 

процесу реформування, однак головна проблема в реалізації програмних 
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положень Болонського процесу полягає не стільки в їх адаптації до конкретних 

національних умов, скільки в їх фінансовому забезпеченні.   
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Додаток І до розідлу 5.2 

 

Оцінки результатів Болонської реформи представниками  

бізнесових кіл ФРН 

У процесі реформування, на думку німецької дослідниці М. Рєбург, авторки 

праці «Реформа вищої школи і ринок праці» (2006), необхідно ураховувати оцінку 

успішності цих реформ з боку роботодавців, оскільки вони зв'язують конкретні 

очікування з кваліфікаціями своїх майбутніх співробітників, котрі безпосередньо 

визначають їх конкурентоздатність на ринку праці. Під час дискусій з питань 

реформування вищої школи та, зокрема, впровадження програм підготовки 

бакалавра і магістра, що й досі тривають, усе частіше лунає питання про 

доцільність переходу на таку багаторівневу систему, оскільки роботодавці 

сприймають нові академічні ступені з певною долею скепсису [190]. М. Рєбург 

проаналізувала в своєму дослідженні актуальні данні про акцепцію академічних 

звань «бакалавр» і «магістр» на ринку праці, а також виклала дані власних 

досліджень у цій сфері. Для проведення такого аналізу науковець провела 

опитування співробітників відділу по роботі з персоналом чотирьох німецьких 

концернів, які разом з викладачами і студентами окремих ЗВО дали відповіді на 

запитання про їхнє ставлення до реформи вищої школи Німеччини, ходу і 

результатів реформ. На основі узагальнення результати опитувань М. Рєбург 

зробила висновок про те, що ЗВО ФРН знаходяться на початковій стадії реформ, 

незважаючи на те, що з моменту завершення першого етапу реформ пройшло 

більше десятиліття [140, с.5]. Роботодавці тільки почали усвідомлювати зміни в 

німецькій системі вищої освіти та їхні можливі наслідки й дотепер дуже слабко 

проінформовані про цілі, зміст і попередні результати реформ.  

У той час коли великі підприємства вже займаються вивченням нововведень 

у німецьких ЗВО, дрібні і середні підприємства не квапляться займатися цією 

проблемою, виходячи з того, що поняття «бакалавр» і «магістр» тільки тоді 

стануть для них актуальні, коли перші випускники з новими дипломами 

подаватимуть заяви про прийом на роботу. У даному випадку ідеться про декілька 
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років, оскільки самі студенти займають на даному перехідному етапі 

вичікувальну позицію, тим більше що у ЗВО ФРН ще існує можливість 

закінчення навчання у ЗВО з отриманням традиційного диплому. Підприємці 

розраховують на те, що випускники ЗВО одержать ґрунтовні теоретичні знання за 

фахом, навички використання певною методикою, уміннями практичного 

застосування цих знань, практичний досвід роботи, а також аналітичні і соціальні 

компетенції. Усі ці вимоги звучать цілком обґрунтовано, однак їх особлива 

акцентуація представниками підприємницьких кіл свідчить про досить 

негативний досвід підприємств, набутий ними в роботі з молодими фахівцями, та 

недоліки існуючої системи підготовки фахівців.  

Нові спеціальності не стали, як констатує М. Рєбург [190], інструментом 

подолання існуючих проблем, хоча і стимулюють проведення необхідних 

дискусій. Підприємства не дуже сподіваються на те, що бакалаври опановують 

навички дослідницької роботи і набувають глибоких професійних знань. 

Навчання студентів за кордоном сприймається підприємцями позитивно як 

можливість подальшого формування особистості студента, але не розглядається 

ними як щось обов'язкове. У зв'язку зі скороченням терміну навчання в рамках 

нових навчальних програм пріоритетом у підприємців користується проходження 

практики, яка у багатьох випадках не передбачена у програмах бакалавріату. До 

магістрів пред'являються в більшості випадків ті самі вимоги, що і до випускників 

ЗВО з дипломом спеціаліста чи старого зразка магістра. Представники бізнесу, 

котрі брали участь в опитуванні, ще не мали досвіду спілкування з випускниками 

бакалаврата і тому відповідали на поставлені питання на основі свого власного 

досвіду.  

Принцип навчання в бакалавраті оцінюється в більшості випадків 

позитивно, а наукова й одночасно орієнтована на професію кваліфікація 

студентів, набута ними протягом шести чи семи семестрів, вважається 

достатньою й прийнятною для підприємств не через механічне  укорочення 

традиційних програм навчання, але через раціональне перероблення їх змісту.   

Принциповій критиці з боку фахівців, котрі викладають академічні дисципліни, 



582 
 

піддалася модель укороченого початкового курсу навчання, а діапазон цієї 

критики є досить широким: від відкритої критики ‒ до повного відкидання самої 

ідеї укорочення. У галузі тих навчальних програм, які завершуються державним, 

церковним чи художньо-естетичним іспитом, представники цих спеціальностей 

відкрито відкидають реформу структури вищої освіти чи виступають за 

збереження традиційних циклів навчання. Однак у колах викладачів 

природознавства й інженерних наук усе частіше можна спостерігати їхню активну  

реформаторську діяльність, спрямовану на  зміну набору своїх спеціальностей 

відповідно до нових освітньо-кваліфікаційних рівнів. Проте вони убачають в 

одержанні диплома магістра досягнення кінцевої мети освіти, а в дипломі 

бакалавра – лише досягнення проміжної мети.  

Активну участь у розробці і впровадженні нових змін в університетській 

освіті Німеччини в межах визначеного етапу беруть також і представники 

університетів/вищих шкіл прикладних наук. Зауважимо, що в цілому їхня оцінка в 

цілому має позитивний характер. Критики з їхнього боку зазнає переважно  

укорочення термінів практичного навчання. Результати емпіричних досліджень, 

отриманих М. Рєбург, показують, що в залежності від кола завдань і роду 

діяльності, з одного боку, існує потреба у фахівцях, що закінчили своє навчання у 

ЗВО у короткий термін і продовжують своє навчання на підприємстві − у цьому 

випадку бакалаври зможуть відповідати основним вимогам підприємців.  З іншого 

боку, існують сфери  діяльності, у яких необхідна всеосяжна академічна 

кваліфікація, і у яких перевагу мають випускники з дипломом спеціаліста чи 

магістра. За даними М. Рєбург, підприємства сприймають ступінь бакалавра як 

один з варіантів способу закінчення курсу навчання в ЗВО, але не ототожнюють 

його з закінченням професійного навчання. Поле діяльності бакалаврів на відміну 

від фахівців із традиційним дипломом підприємці убачають у сфері діловодства і 

виконання доручень та меншою мірою в сфері розробок чи досліджень.  

Випускникам бакалаврату навряд чи будуть доручені на початковому етапі їхньої 

діяльності завдання, зв’язані з керуванням групою співробітників чи певним 
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проектом, а початкова зарплата буде встановлена на рівні більш низькому аніж 

рівень зарплати фахівців.  

Окрім того, підприємці стикаються з проблемою розподілу співробітників 

по категоріях, оскільки наразі залишається не з’ясованим питання про 

відповідність посади професійної кваліфікації, отриманої у ЗВО. Але таке 

розуміння, як зазначає М. Рєбурѓ [190], характерне лише для представників 

великих підприємств, які передбачають розподіл випускників ЗВО по принципово 

різним тарифним сіткам і різні можливості кар'єрного росту. Для малих 

підприємств факт закінчення навчання  у ЗВО вже сам по собі є вирішальним 

критерієм для  початку кар'єри. Більшість представників німецьких підприємств 

сприймає диплом магістра адекватним традиційному диплому, хоча ступінь 

магістра в німецькій системі вищої освіти так само новий, як і ступінь бакалавра. 

А тому критерії для визначення можливостей кар'єрного росту, розмірів окладу 

при вступі випускника магістратури на запропоновану посаду відповідають 

критеріям, які використовуються до розподілу спеціалістів. За даним и М. Рєбурѓ 

[190], у емпіричних дослідженнях, проведених на малих підприємствах,  

бакалаврат користується найбільшою популярністю, а рівноцінність ступеня 

магістра і традиційного диплома фахівця визнається співробітниками ЗВО. 

М. Рєбурѓ зазначила, що поза увагою залишаються ті нові можливості, які 

пропонує новий академічний ступінь: він може бути логічно прив'язаний до 

навчання в бакалавраті, так що довгострокова програма навчання в цілому 

фактично буде відповідати традиційному довгостроковому навчанню в 

університеті, оскільки вона може самостійно сприяти заглибленому зануренню в 

спеціальність, у міждисциплінарні зв'язки і подальше підвищення кваліфікації. 

Як уже зазначалось вище, у проведені реформ активну участь беруть великі 

німецькі підприємства, які уважно стежать за тенденціями формування набору 

спеціальностей, адже саме тут відкриваються нові шляхи для підвищення 

кваліфікації співробітників, у чому зацікавлені ці підприємства. У даний час 

різноманіття нових спеціальностей створює у роботодавців двояке враження: з 

одного боку, вони сприймають його раціональним і актуальним, проте, з іншого 
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боку, це різноманіття спеціальностей сприймається як хаотичне через те, що до 

бакалаврських і магістерських програм застосовуються різні критерії 

систематизації і відсутня єдина систематизована зведена таблиця спеціальностей, 

що пропонуються ЗВО.  Представники бізнесу, котрі брали участь у спеціальному 

опитуванні, здійсненому М. Рєбурѓ [190], обкреслили найближчі перспективи 

розвитку ринку освітніх послуг.  

На цьому ринку, де існує широка пропозиція цих послуг, взаємодіють 

представники ЗВО, студенти, випускники, працівники, службовці, а також 

роботодавці. У майбутньому М. Рєбурѓ прогнозує посилення конкуренції між 

підприємствами, агенціями і державними установами в боротьбі за уми і фінанси,  

у якій вони будуть змушені усе інтенсивніше займатися питаннями профілювання 

ЗВО і підвищення якості вищої освіти. На питання про те, чи збережуть німецькі 

університети і спеціалізовані ЗВО свої позиції, М. Рєбург не отримала однозначну 

відповідь. На її думку, з одного боку, можливим варіантом розвитку подій може 

стати уподібнення профілювання усіх ЗВО і подальше розчинення цих двох 

традиційних німецьких типів ЗВО (наукових університетів й університетів 

прикладних наук), а, з іншого боку, не виключається можливість того, що у 

перспективі ці процеси призведуть до більш чіткого профілювання обох типів 

університетів [190, с. 126]. ЗВО і роботодавці, як відзначили експерти 

(представники ділових кіл), змушені будуть працювати більш відповідально: ЗВО 

нестимуть значну відповідальність за  консультування й опікування своїх 

студентів, а підприємства – за підвищення кваліфікації своїх співробітників.   

Для підготовки додатку І використано джерела зі списку використаних 

джерел до розділу 5.2 [140, 190]. 

140. Kämpf, H. 1995. Tauschbeziehungen. Zur anthropologischen Fundierung 

des Symbolbegriffs. München.  327 S. 

190. Rehburg M. Hochschuklreform und Arbeitsmarkt. Herausgeber: 

Stabsabteilung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin Redaktion: Florian Mayer, Peter 

Oesterdiekhoff. ‒  Bonn, 2006. 242 S. 
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Додаток Ї до розділу 5.2 

 

Навчальні плани спеціальностей німецьких університетів 

Навчальний план факультету гуманітарних наук з грецької і латинської 

філології зимового семестру 2019/2020 рр. 

Vorläufiger Lehrplan Institut für Griechische und Lateinische Philologie  

(Änderungen vorbehalten)  

Präsenzveranstaltungen vorbehaltlich der Corona-Lage und der Anzahl der 

Teilnehmer  

Bitte beachten Sie Nachrichten über STiNE  

Wintersemester 2020/21 Stand vom 4.08.20  

Griechische und Lateinische Philologie 

Vorlesungen  

53 - 391 Menander (und die Römer) Klaus Lennartz  

BA-KPh E01, E04, V01, V02, V04  

BA-LAGym GRI-01, GRI-04, GRI-06  

MA-GLP M01, M02, M03, M04, M08, M011, M014  

SG, SLM-WB, Master-WB  

2st. Do 16–18 digital Beginn: 05.11.2020  

53 – 392 Römische Historiographie Claudia Schindler  

[BA-LAGym ab WS 12/13: LAT-7]  

[MEd-LAGym ab WS 10/11: LAT-11, LAT-13]  

[BA KPh ab WS 12/13: E1, E6, V2]  

[BA KPh ab WS 14/15: E01, E03, E04, A05]  

[MA GLP: M1, M2, M4, M9, M12, M15]  

ab WS 16/17: [BA-LAGym LAT-02, LAT-05, LAT-06]  

[MEd-LAGym LAT 011]  

[SG, SLM-WB; Master-WB]  

2st. Di 14 – 16 digital Beginn: 03.11.2020  

Seminare I  
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53 - 393 Platons politische Philosophie Christian Brockmann  

BA-KPh A01  

BA-LAGym GRI-02  

MA-GLP M01  

SG, SLM-WB, Master-WB  

2st. Do 14–16 digital Beginn: 05.11.2020  

53 - 394 Livius, Buch 3 Moritz Kuhn  

BA KPh ab WS 16/17: E 03; A 05  

BA LA Gym ab WS 16/17: LAT 02  

MA GLP ab WS 16-17: M 01;  

SLM-WB; Master-WB  

2st Mo 16–18 Ü35 – 00093 Beginn: 2.11.20 

53 - 395 Tibull Claudia Schindler  

BA KPh ab WS 16/17: A 02; V 05  

BA LA Gym ab WS 16/17: LAT 04  

MA GLP ab WS 16/17: M 01  

SLM-WB; Master-WB  

2st Mi 10 - 12 Ü35 – 00093 Beginn: 4.11.20  

Seminare II  

53 - 397 Aristoteles, Nikomachische Ethik Christian Brockmann  

BA-LAGym GRI-07  

BA-KPh V02  

MA-GLP M01, M03, M08, M011  

MEd-LAGym GRI-011, GRI-013  

SG, SLM-WB, Master-WB  

2st. Mo 12–14 digital Beginn: 02.11.2020  

53 - 398 Sueton, De vita Caesarum Claudia Schindler  

BA KPh: V03  

BA LA Gym ab WS 16/17: LAT 06  

MA GLP ab WS 16/17: M 01; M 03; M 09; M 012  
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MEd LA Gym alt: LAT 11; LAT 13  

MEd LA Gym ab WS 16/17: LAT 011; LAT 012b  

SLM-WB; Master-WB  

2st. Mo 18 – 20 Ü35 – Hörsaal F Beginn: 02.11.2020  

Kontaktstudierende: 2  

Kolloquien  

53 - 401 Orientierungskolloquium im Masterstudiengang  

MA-GLP M01  

Raum und Zeit n. V. Christian Brockmann, Ulrich Moennig, Claudia Schindler  

53 - 402 BA-Abschlusskolloquium (BA-Abschlussmodul)  

BA-KPh V06  

BA-LAGym GRI-08, LAT-09  

Raum und Zeit n. V. jeweilige Prüfer  

53 - 403 MA-Abschlusskolloquium / MEd-Abschlussmodul  

MA-GLP M017  

MEd-LAGym GRI-015, LAT-014  

Raum und Zeit n. V. jeweilige Prüfer  

53-404 

Doktoranden-und Forschungskolloquium Griechische und 

LateinischePhilologie14–täglich, n.V.Claudia Schindler / Christian Brockmann 

BA LA Gym: LAT 04; LAT 06  

MA GLP: M 01; M 02; M 06; M 09; M 015  

MEd LA Gym alt: LAT 12  

MEd LA Gym ab WS 16-17: LAT 011  

SLM-WB; Master-WB  

2st. Fr 12–14 h digital Beginn: 06.11.2020  

Selbstständige Lektüren nach Anleitung  

53 - 413 Selbstständige Lektüre Altgriechisch nach Anleitung Daniel Deckers  

BA-LAGym GRI-06  

BA-KPh A03, V02, V04  
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MA-GLP M014  

MEd-LAGym GRI-014  

2st. 14-täglich n.V.  

53 – 414 Selbstständige Lektüre Latein I nach Anleitung Claudia Schindler  

[BA-KPh: V03, V05]  

[BA-LAGym LAT-05]  

14tgl. 2st. Do 10-12 Ü35 - Hörsaal G Beginn: 05.11.2020  

53 – 415 Selbständige Lektüre nach Anleitung Latein II Claudia Schindler  

Ab WS 16/17  

[MA GLP M-015]  

[MEd-LAGym LAT-013]  

14tgl. 2st. Do 10-12 Ü35 – Hörsaal G Beginn: 05.11.2020  

Stilübungen  

53 - 46 Griechische Stilübungen III (Unterstufe) Klaus Lennartz  

BA-KPh A03  

BA-LAGym GRI-05  

SLM-WB, Master-WB  

2st. Do 10–12 Ü35 - 12002 Beginn: 05.11.2020  

53 - 417 Griechische Stilübungen I (Oberstufe) Klaus Lennartz  

MA-GLP M01  

MEd-LAGym GRI-012  

SLM-WB, Master-WB  

2st. Di 16–18 Ü35 – 12002 Beginn: 03.11.2020 

BYZANTINISCHE UND NEUGRIECHISCHE PHILOLOGIE  

Vorlesung (Neogräzistik)  

53-430 Athen unter König Otto (1832–1862)  

[NGB-A1, NGB-V2, NGB-V5, NGR-M2, NGR-M3, GLP-M13, GLP-M16, 

SLM-WB, SG-SLM, NGB-WB, NGB-W]  

2st. Di 12 – 14 digital Beginn: 3. November 2020 Moennig  

Seminare I  
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53-432 Einführung in die byzantinische und neugriechische Literatur (Seminar 

Ia) [NGB E1] [MASt-E6] [SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st. Do 16–18, digital Beginn: 5. November 2020 Moennig  

53-433 Einführung in die neugriechische Geschichte (Seminar Ib)  

[NGB-A2, NGB-V2, NGB-WB, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st. Mo 18-20 digital Beginn: 2.11.2020 Kyriakis  

53-434 (Neogräzistik) Athen in literarischen Texten des 19. Jh.s  

[NGB-A1, NGB-WB] [SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st., Do 12-14, digital Beginn: 5. November 2020 Moennig  

53-435 (Byzantinistik) Byzantinische Romane  

[NGB-A3, MaSt-A8, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st. Di 16–18, digital Beginn: 3. November 2020 Moennig  

Seminare II  

53-436 (Neogräzistik) Athen in literarischen Texten des 19. Jh.s  

[NGB-V2, NGB-V5, NGR-M2, NGR-M3, GLP-M13, GLP-M16, NGB-WB, 

NGB-W]  

2st., Do 12-14, digital Beginn: 5. November 2020 Moennig  

53-437 (Byzantinistik) Byzantinische Romane  

[NGB-V3, NGB-V6, NGR-M4, GLP-M4, MASt-A8]  

2st., Di 16–18, digital Beginn: 3. November 2020 Moennig  

53-438 (E-Learning) Analyse intermedialer Texte  

[NGR-M5, GLP-M10]  

2st., Fr 10–12, online-Seminar, Beginn: wird bekannt gegeben Olga Bezantakou  

Übungen  

53-439 (Neogräzistik) Übung zum Einführungsmodul E1  

[NGB E1, MASt-E6, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st., Do 14–16, Raum folgt N.N.  

Lektüre  

53-440 (Neogräzistik) Athen in literarischen Texten des 19. Jh.s  

[GLP-M13]  
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2st., Do 12-14, digital Beginn: 5. November 2020 Moennig  

Sprachlehrveranstaltungen  

53-441 Neugriechisch Ia [NGB E2, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

4st., Mo 16-18 / Mi 14 - 18 digital Beginn: 2.11.2020 Mavrogeorgi 

53-442 Neugriechisch IIa  

[NGB A4, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W] 4st. Di / Do 14 - 16 digital Beginn: 

3.11.2020 Mavrogeorgi  

53-443 Neugriechisch IIIa  

[NGB V4, NGR-M1, GLP-M7, SLM-WB, SG-SLM, NGR-W] 4st. Mo 14 – 16 

/Di 16 -18 digital Beginn: 2.11.2020 Mavrogeorgi  

53-444 Übung zu Neugriechisch Ia  

[NGB E2, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st., Mi 16-18 digital Beginn:4.11.2020 Mavrogeorgi  

53-445 Übung zu Neugriechisch IIa  

[NGB A4, SLM-WB, SG-SLM, NGB-W]  

2st. Do 16-18 digital Beginn: 5.11.2020 Mavrogeorgi 

 

Для підготовки додатку Ї до розділу 5.2 використано джерело 

https://www.fu-berlin.de/ 
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Додаток К до розділу 5.2 

 

Сучасний стан розвитку дидактики вищої школи ФРН 

Незважаючи на подібність стартових умов на ранньому етапі становлення 

нової ДВШ в більшості цих країн, там не відбувалась така різка зміна 

кон'юнктури як у Німеччині, проте Німеччина протягом останніх років стала 

гідним членом цього міжнародного співтовариства. Концептуально ДВШ 

Німеччини відновила свою участь в міжнародному дискурсі щодо проблеми 

«academic development» (академічного розвитку). На порядку денному цього 

дискурсу знаходився глобальний перехід наукових університетів та університетів 

прикладних наук (Німеччини від викладання до учіння («Shift from Teaching to 

Learning») (порівн., Берендт [64]; У. Вельберс, О. Гауз [214]). Цей перехід 

позначився відходом від навчання, у центрі якого знаходиться викладач і зміст 

навчального матеріалу, у бік концепції учіння, у центрі якої знаходяться студенти 

з їхніми освітніми потребами і процес учіння. Проте зрушення від  викладання до 

учіння («Shift from Teaching to Learning») тільки почалось через опір з боку 

консервативно-налаштованих професіоналів, а тому сучасна ДВШ має пройти ще 

довгий шлях переконання в необхідності практичного застосування 

найсучасніших своїх досягнень і переконання в необхідності стимулювання 

процесу викладання, що дозволить здійснити «перспективні зміни в способі 

мислення в галузі викладання й організації навчального процесу» (див. Й. Вільдт 

(2002) [220, с. 13]) у Німеччині.   

Міжнародні компаративні дослідження надають емпіричні дані, які 

підтверджують той факт, що перепідготовка викладачів в галузі ДВШ і надання їм 

консультацій мають тривалий позитивний ефект (див. Дж. Гіббс, М. Кофі [104]; 

Г. Керн [146]). Сфальцьоване на студентів навчання впливає на глибинний підхід 

(«deep approach») у процесі їхнього учіння. На відміну від поверхнвого підходу до 

опрацювання інформації, коли студент намагається загалом захопити матеріал, а 

не зрозуміти його, використання глибокого підходу до навчання передбачає 

концентрацію студента на сенсі вивченого, здійсненні пошуку принципів 
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організації інформації (див. К. Трігвел, М. Проссер, Ф. Уотергауз [208]; Вінтелер, 

Фьорстер «Хто може сказати, що таке добре навчання?» (2007) [236]). За даними 

Ш. Бралля, підвищення кваліфікації в галузі ДВШ і надання консультацій тим 

краще сприймається слухачами, чим більш активно вони залучаються до трудових 

процесів, і чим старанніше вони враховують пізнавальні, емоційні і соціальні 

фактори [69]. Окрім того, існує значна потреба в проведенні досліджень для 

виявлення умов досягнення такого ефекту не тільки в суб'єктивних оцінках, але й 

у практиці навчання і навчання (див. Л. Постареф, С. Ліндблом-Ілен, А. Негві 

«Дослідження щодо ефективності педагогічної підготовки викладачів ЗВО» 

(2008) [138]).  

Значний прогрес у галузі ДВШ упродовж 2000-х рр. у порівнянні з більш 

ранніми періодами її розвитку пояснюється тим, що вимоги високої якості 

викладання не тривалий час не сприймалися співробітниками наукових і 

прикладних університетів як нормативне право. Сучасна ДВШ може спиратися на 

широкий спектр теоретично і методично перевірених даних. Зрозуміло, німецька 

дидактика в минулому внесла в розвиток цієї сфери порівняно невеликий внесок, 

скориставшись результатами емпіричних досліджень в галузі «академічного 

розвитку» («Academic Development»), який включає не лише розвиток 

професійних компетенції людей, але також встановлення зв’язків, мереж, що 

з’єднують членів академічного світу, їхнє залучення до життя закладу, отже 

ідеться про комплексний розвиток академічного середовища не лише на 

місцевому рівні, а й на світовому академічного ринку. Основні моменти цього 

підходу були задокументовані в багатьох окремих зарубіжних дослідженнях, 

журналах і компендіумах, тобто в роботах В. Дж. Мак Кічі [165], П. Фрая, 

С. Кеттеріджа та С. Маршалл [98]. Але для подальшого розвитку наукової думки і 

підвищення рівня практичної діяльності в сфері ДВШ ця галузь потребує суттєвої 

підтримки практики і досліджень, оскільки, на думку сучасних представників 

ДВШ Й. Вільдта і І. Янке, ДВШ, що зневажає проведенням досліджень, не здатна 

відповідати вимогам розвитку вищої школи в подальшій перспективі, а для 

покращення стану в цій науці потрібен розвиток ефективної інфраструктури для 
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здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (див. 

Й. Вільд, І. Янке «Кон’юнктура і структура досліджень у галузі ДВШ» (2010) 

[229].    

Німецька ДВШ із самого початку свого становлення зіштовхується з 

розмаїтістю спеціальних і міжгалузевих рекомендацій, а тому протягом 2000 -х 

рр. відбувається повторне обговорення значимості спеціалізованої дидактики 

вищої школи, проте розвиток спеціалізованих дидактик вищої школи знаходиться 

на початковому етапі [226; 227]. Якщо дидактичні розробки в галузі медицини 

почалися  на початку 1990-х рр., то тільки останніми роками здійснюються 

розробки в галузі дидактики юриспруденції (м. Гамбург / м. Кельн), математики 

(м. Кассель/м. Падерборн) і інженерних наук (м. Аахен, м. Дортмунд, м. Бохум) у 

рамках власних спеціалізованих центрів. Тому завдання ДВШ полягає сьогодні в 

забезпеченні когерентності дискурсу про розходження і взаємозв'язки 

спеціалізованих дидактик, а також у розвитку загальної міжгалузевої дидактики 

вищої школи [229].  

У закладах і мережах німецької ДВШ здійснюється підготовка, 

перепідготовка і консультування викладачів на тлі постійного попиту на надання 

дидактичної допомоги в складанні навчальних планів і програм, що означає 

повернення дидактики вищої школи до своїх джерел (див. Т. Гертель, Р. Шнайдер 

(2011) [110]). У підходах, які застосовуються сьогодні до розробки навчальних 

програм і планів, мова йде, звичайно, не про просте копіювання  старих і вже не 

актуальних навчальних програм і планів у дусі прагматизму, а про використання 

міжнародного досвіду і концепції «конструктивного регулювання» («Constructive 

Alignment»), у межах якої результати навчання («Learning Outcomes»), навчальний 

процес і перевірочні заходи орієнтуються на соціокультурні проблеми і 

систематично погоджуються один з одним. Повторна інтеграція дидактики вищої 

школи в процес розробки навчальних планів і програм сприяє широкому 

обговоренню в професійних колах критеріїв якості, обґрунтованих ДВШ на 

другому етапі Болонського процесу. 
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Для реалізації цих вимог ДВШ потребує послідовного розширення свого 

профілю. Наскільки важлива перепідготовка і консультування академічного 

персоналу з метою розвитку його навчальної компетенції, зокрема, у межах 

вищезгаданого «переходу від викладання до навчання» («Shift from Teaching to 

Learning»), настільки недостатнім є лише фокусування уваги на даний аспект 

розвитку професійних компетенцій викладачів. Цю роботу варто доповнити  

розвитком перспективних концепцій чи продуктів, спрямованих на підвищення 

дидактичної кваліфікації персоналу, а їх доцільне й осмислене використання 

сприятиме новій структуризації дидактики вищої школи, в т.ч. її оснащенню  

персональними і матеріальними ресурсами. «Класичні» організаційні формати 

навчальних заходів, такі як лекції, вправи, практики і семінари мусять згодом 

перетворитись на форми активного «кооперативного» чи «колаборативного» 

учіння.   

Для упровадження переходу до активного учіння в практиках університетів 

передбачається використання відповідних дидактичних методів, наприклад, 

«вирішення проблеми», «розгляд  випадку», «проектна робота» тощо (див. 

А. Стес «Ефект інструкційного розвитку у ЗВО» (2008)  [205]. У межах 

«конструктивного узгодження» (англ. «Constructive Alignment»), яке 

використовується для розробки концепції навчання й учіння та оцінювання 

результатів цих форм діяльності, планується утворити «нову когерентність 

«Learning Outcomes» («результатів навчання»)». Ця «нова когерентність» має 

охопити не тільки знання і методичну майстерність викладачів, але і спеціальну 

та міжгалузеву компетенцію, методи і прийоми навчання, а також інтегрований у 

навчальний процес формат перевірки успішності (порівн. Б. Вільдт, Й. Вільдт 

«Інтегрована в навчальний процес перевірка знань у межах «конструктивного 

узгодження» (2011) [219]). У рамках здійснення концепції «Diversity Management» 

(«менеджменту різноманіття») мусить відбутись перехід від навчання до учіння, 

який передбачає різноманіття індивідуальних потреб учнів (див. П. Фібан 

«Індивідуальні особливості учнів і соціальне різноманіття в процесі навчання» 

(2008) [210] і процес дидактичного оформлення учіння, орієнтованого на 
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неоднорідність. В даний час дидактика вищої школи посилено займається 

розробкою навчальних програм і планів (див. Т. Брінкер, П. Тремп «Вступ до 

розробки спеціальностей» (2012) [72]). Й. Вільдт зазначив, що в процесі 

інтернаціоналізації ДВШ виявляється те, що дискурс у цій галузі несе на собі 

відбиток культурної неоднорідності через розмаїтість систем вищої школи, проте, 

він сприймається в академічному середовищі як когерентний (див. Й. Вільдт 

«Погляд із точку зору дидактики на навчання й учіння» (2002) [220]). Дидактика 

вищої школи ФРН діє в цьому сенсі з урахуванням  актуальної ситуації, не 

відправляючи в архів власні традиції більш старої і більш нової дидактики вищої 

школи, діє також усвідомлено, прагнучі сприйняття у власному культурному 

середовищі.  

Такий підхід має пожвавити інтеграцію структур ДВШ в роботу 

інформаційних систем інших закладів і встановленню зв'язку з трудовими 

процесами в сфері керування галуззю університетської освіти та її окремих 

галузях.  На думку Й. Вільдта, складні завдання розробки навчальних планів і 

програм сприяють розумінню того, що ДВШ, яка обмежується тільки 

перспективою сприяння індивідуальному розвитку, перебільшує значення 

індивідуального внеску в інновацію (порівн. Т. Гертель, Р. Шнайдер, Й. Вільдт 

«Як нове потрапляє до вищої школи» [110]). У дусі старого мислення, що має 

значне поширення в ДВШ, індивідуальні і системні перспективи сприймаються 

переважно як єдине ціле. У ході диференційованого розвитку вищої школи обидві 

перспективи, хоча вони і були  сторонами одного явища, розроблялися окремо 

одна від одної. Якщо взяти до уваги розробки, що зв'язані з реконструкцією 

освітньої галузі і з підготовкою фахівців у ході Болонського процесу, то 

становлення інститутів ДВШ багато в чому буде не достатнє, якщо її функція 

обмежуватиметься тільки розробкою концепцій і роботою з персоналом. Приклад 

електронного навчання (eLearning) ілюструє, як організація навчального процесу 

на основі концепцій ДВШ неминуче торкається глибинних питань розвитку 

організаційної структури навчального процесу. Підготовка персоналу, розробка 
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концепцій і розвиток інфраструктури  утворюють інтеграл перспективного 

розвитку ДВШ (порівн. Б. Фогель (2002) [161], К.-Г. Вагеманн (2012) [212]); 

Розширення організаційної автономії університетів, з одного боку, і їх 

зобов'язання щодо надання звітів про свою діяльність призвело до того, що 

університети розпочали імплементацію менеджменту якості, який має 

застосуватися в галузі керування розвитком навчання й учіння як складових 

навчального процесу в ЗВО. На думку Й. Вільдта та І. Янке [229 ], актуальна 

ДВШ, яка здійснила розробку методик формативного і сумативного оцінювання 

на початковому етапі розвитку, була усунута від практичного рішення питань 

управління якістю освіти (порівн. Й. Вільд «Модуляризація» (2005 b) ([225]). 

Й. Вільдт стверджує, що перед ДВШ крім завдання розвитку персоналу, 

концепцій і організаційної структури постає також завдання повторного 

визначення свого відношення до управління якістю університетської освіти [219].  

Виконання цього завдання передбачає розробку питань стратегічного 

менеджменту, а також зміну культури, структури й організації в їх послідовності, 

тобто в аспектах планування, діяльності і перевірки менеджменту якості навчання 

у ЗВО [219]. Зрозуміло, інтеграція ДВШ в процес оцінювання якості діяльності 

університетів несе певні ризики, оскільки конкуренція різних підходів до 

оцінювання якості може закрити ДВШ доступ до сфери навчання й учіння. Для 

того, щоб ДВШ не залишила поза увагою свої основні завдання, вона має 

отримати певну свободу дій, з одного боку, і має налагодити кооперацію з іншими 

галузями, з іншого боку, окрім того, на думку Й. Вільдта, вона повинна 

прискорювати свою власну професіоналізацію [219].  

Цей процес значною мірою залежить від практики саморефлексії і 

саморегулювання, які мусять бути науково обґрунтованими й орієнтованими на 

практичні показники якості. ДВШ, яка не бере участь у наукових обговореннях і 

не здатна генерувати дослідження у своїй сфері діяльності, ризикує позбавитися 

свого змісту, оскільки, як відомо, професії не тільки постійно змушені 

обґрунтовувати своє існування, демонструвати свою дієздатність чи здатність до 

прийняття рішень. Університети і решта ЗВО, які орієнтуються у  своїй діяльності 
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на критерії наукової раціональності та лише надають певні освітні послуги без 

надання уваги питанням розвитку своєї наукової компетенції, мають дуже 

незначні шанси для вироблення критеріїв свого професіоналізму чи стимулювати 

його розвиток. Професіоналізм представників ДВШ, однак, не є заданою 

величиною, а залежить найвищою мірою від здатності представників цієї професії 

до самоорганізації.  

Як було сказано вище, ДВШ створила для університетів Німеччини сферу 

діяльності, яка не є підзвітною ані офіційній науці, ані адміністрації, ані  

факультетам, ані центральним органам керування, а є третьою сферою («Third 

Sphere»). У цій «третій сфері» сформувались різні нові професійні групи, які 

працюють над підвищенням якості в різних галузях знання, виконуючи різні 

завдання  і вирішуючи свої базові  питання в галузі науково-дослідної роботи в 

університетах (порівн. Ч. Уітчерч [217]; А. Цельвегер, Ф. Мозер, Г. Бахманн [241]; 

Б. Кєм [144]). У цих дослідженнях розробляються різні профілі діяльності і 

компетентності, досліджуються «місця зрізу» різних напрямів діяльності і зразки 

співробітництва, які можуть призвести, нарешті, до створення нових загальних 

організаційних форм у ЗВО. Тому видається цілком логічним ведення дискусій 

між представниками різних галузевих об'єднань, які об’єднуються в мережу 

«нових професіоналів у третій сфері». 

Як зазначив Й. Вільдт, авторитет ДВШ істотно залежить від рівня її 

представництва у певних галузях [218], оскільки, сьогодні центр уваги ДВШ 

перемістився в локальні поля діяльності, а локальні об'єднання професіоналів 

стають дуже важливими, оскільки без комунікації і кооперації у своїх базових 

ЗВО ДВШ утрачає свою практичну значимість і прийнятність. Локальна 

прийнятність безумовно залежить від того, який резонанс викликає якість 

дидактичної практики на міжрегіональному рівні, що вимагає медіальної 

присутності, а також участі в суспільних форумах, засіданнях, конгресах тощо.  

Останнім часом активність представників німецької ДВШ в міжнародних 

конференціях і представників міжнародної дидактичної спільноти у заходах, які 

відбуваються в Німеччині, значно зростає. У межах Болонського процесу усе 
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більшого значення набуває обмін ідеями і досвідом, а тому німецька ДВШ 

повинна інтенсифікувати свою участь у цих процесах. Приєднання німецької 

ДВШ до глобальних інформаційних систем і мереж забезпечує  здатність брати 

участь у виробленні корисних і актуальних знань у межах глобальної галузі вищої 

освіти, у поглибленні вже отриманих знань через культурний обмін, а також у 

глобальній передачі знань, досвіду і майстерності. Культура і традиції 

університетської освіти Німеччини, які як і раніше користаються попитом у 

всесвітньому масштабі, тільки тоді будуть користатися повагою й інтересом, коли 

вдасться розпочати процес взаємного обміну, підтримувати й інтенсифікувати 

його.  
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Додаток Л до розділу 5.3. 

 

Актуальний стан німецької університетської освіти і погляди 

німецьких науковців на шляхи подолання університетської кризи 

Використання метафори про «вежу зі слонової кістки» при згадуванні про 

сучасний німецький університет безперечно втратило свою актуальність, оскільки 

вона, на думку М. Віммера, однобічно ідентифікує університет як місце для 

самітництва, у якому панує віддаленість від реальності і суєтності [234]. При 

цьому не помічають того факту, що особливе місце університету пов'язано зі 

специфікою його завдань та цілей як системи для виконання соціальних функцій. 

Університет – один з найдавніших навчальних закладів, діяльність якого 

спрямована на розвиток освіти, науки і культури в широкому спектрі фізико-

математичних, природничих, гуманітарних, техніко-технологічних та ін. галузей 

знань, підготовки фахівців за всіма рівнями академічних кваліфікацій. Рамковий 

закон ФРН про вищу освіту, зокрема розділ 1 § 2, визначає такі функції ЗВО ФРН 

[121]:  

1) вони сприяють збереженню та розвитку наук і мистецтв шляхом 

проведення наукових досліджень, викладання, учіння і навчання у вільній, 

демократичній і соціальній правовій державі. Вони готують студентів до 

виконання професійної діяльності, яка вимагає застосування наукових знань та 

наукових методів або здатності до художнього дизайну; 

2)  ЗВО сприяють науковому та художньому розвитку молодого 

покоління професіоналів відповідно до поставлених завдань;  

3) сприяють підвищенню кваліфікації своїх співробітників; беруть 

участь у соціальному просуванні студентів;  

4) враховують особливі потреби людей, а також забезпечують вільний 

доступ до освіти студентам зі спеціальними потребами; 

5)  ЗВО заохочують міжнародне та, зокрема, європейське 

співробітництво у галузі вищої освіти та обмін між університетами Німеччини та  

іноземними університетами;  
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6) вони враховують особливі потреби іноземних студентів. ЗВО 

співпрацюють між собою та іншими урядовими та державними науково-освітніми 

установами при виконанні своїх обов'язків. Це стосується, зокрема, співпраці у 

вищій освіті, необхідної після возз’єднання Німеччини. ЗВО сприяють передачі 

знань та технологій; інформують громадськість про виконання своїх обов'язків 

[там само]. 

Проте спосіб, у який сучасний німецький університет виконує найважливіші 

соціальні функції, перелічені у Рамковому законі про вишу освіту, в умовах його 

реформування викликає стурбованість німецьких теоретиків і практиків, що 

працюють у галузі університетської освіти, оскільки всупереч волі уряду 

Німеччини і академічної спільноти контролювати і організувати реформи, 

аналізувати чужий досвід і вживати  на основі цього аналізу адекватні рішення. 

Ця стурбованість університетської спільноти торкається таких моментів: 1) 

комерціалізації університетів; 2) стану їх автономії; 3) збереження національних 

традицій та університетської культури; 3) взаємовідносин між університеом, 

освітою й економікою; 4) взаємовідносин між наукою, викладанням і 

дослідженням. 

Аналіз чужого досвіду продемонстрував, що певні засоби реформування, 

дієві в певному контексті, можуть стати недоречними в іншому (див. 

Д. Гоффманн «Економізація науки» (2003) ([124, с. 28], а навчання в німецьких 

університетах все ще триває занадто довго, професори й досі надто мало 

працюють, а ректори все ще не можуть навести лад у власних закладах [124, с. 

144]. Замість забезпечення необхідних юридичних, фактичних та кадрових умов, 

політичне управління університетами все більше зводиться до визначення та 

перевірки цілей та стандартів, у т.ч. при визначенні і наданні ЗВО коштів з 

урахуванням заздалегідь розрахованої ефективності їх можливого застосування. 

Такі ключові слова, як управління якістю, оцінювання, автономія, конкуренція, 

дерегуляція та бюджетування сигналізують про цю нову волю у розробці 

освітньо-наукової політики та її практичній реалізації (див. Е. Кайнер 

«Оцінювання (в) педагогіці» (2001) [142]. Однак в університетському середовищі 
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висловлюють побоювання, що політичні рішення, які стосуються освіти і науки, 

все частіше ухвалюються на підставі економічних і адміністративних міркувань, а 

їх виконання мають негативні наслідки для сфери наукових досліджень і 

викладання, що не означає, що університет не потребує ніяких реформ, він не є 

«прив'язаним» Д. Мюллер-Боллінг «Розблокований університет» (2000) [172] або 

«заблокованим» М. Дакснер «Гарантування якості» (1999) [84], нездатним до 

реформ і не готовим для соціальних змін, навіть якщо в університетському 

середовищі домінує скептичне ставлення до самої реформи яке має здебільшого 

інші причини, пов'язані з діагностикою проблем та пропозиціями для їх 

подолання, із надуманими оцінками їх ефективності і з твердженнями про 

недоліки, з сумнівними оцінками і суперечливими очікуваннями. Є також досить 

обґрунтовані побоювання, що університет як науково-освітній заклад 

трансформується в ході реформ у щось інше, у фірму, підприємство, в майстерню 

або в «тривіальну машину» за типом водяного нагрівача, як зазначив П. Фукс 

[100]. Тим не менш, «університети чинять слабкий опір і не використовують при 

тому ані свої інтелектуальні ресурси, ані свою інтелектуальну силу» [100, с. 92], 

демонструють покір і загальне небажання спільними зусиллями виступити проти 

звинувачень у свій адрес і зовнішнього перевизначення своїх власних функцій.  

Можливі причини цього небажання полягають у тому, що, з одного боку, 

багато співробітників університету погоджуються з діагностованими проблемами 

і вимогами щодо здійснення змін, проте не можуть активно протистояти 

започаткованим і проблематичним  реформам і ресурсам, тому що не існує 

кращого альтернативного шляху для вирішення проблем університету. Політики 

міркують інакше, ніж вчені, оскільки кожний із них виходить із власного 

специфічного бачення проблем і шляхів їх розв’язання. Крім того, існують 

проблеми комунікації між політичними посадовими особами та вченими, або між 

освітньою політикою та науковим дискурсом. Про їх несумісність свідчить той 

факт, що освітній дискурс стосовно університетської системи виходить із 

функціональної точки зору і дає оцінки виконання функцій відповідно до 

критеріїв ефективності та із міркувань ефективності. Позиція університетських 
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вчених ґрунтується на розумінні того, що продукування наукових знань і 

досягнення результатів наукових досліджень, а також освітні процеси у ЗВО не 

підлягають прогнозованому обчисленню і в значній мірі не підлягають 

прогнозуванню і контролю заздалегідь, виходячи із того, що ані будь-яке вагоме 

нове дослідження, ані освіта, ані будь-яке важливе знання насправді не можуть 

бути передбачуваними і запланованими продуктами, проте є дуже часто 

випадковими, залежать від творчості, допитливості, діалогу та взаємодії, тобто від 

якостей простору, який це уможливлює. Тим не менш нові управлінські структури 

планують те, що не можна планувати і чим не можна керувати, впроваджують 

комерціалізацію  наукових установ і організацій без урахування їх  власної логіки 

розвитку. 

Перспективи збереження німецьким університетом своєї автономії 

оцінюють по-різному: з одного боку, лунають заяви про те, що університет 

знаходиться в небезпеці втрати залишків своєї свободи, з іншого боку, чути 

запевнення, що, дотримання університетами  у своїй діяльності принципів 

економіки підприємства лише посилить його автономію [124, с. 8]. На тлі 

сьогоднішніх трансформацій, як уважає М. Віммер, існує небезпека того, що 

університети потраплять в абсолютно нову залежність від імперативів ринку і 

впливу держави, а єдність і свобода наукових досліджень і навчання можуть 

остаточно зникнути [234]. Якщо наука прагнитеме до прибутковості і ринкової 

корисності, а дослідження виправдовуватиметься виключно вартістю продукту і 

здатністю до вирішення певних проблем, загибель очікує, на думку М. Віммера, 

як саму ідею освіти, так і концепцію освіти і поняття істини [234]. 

Науковий успіх та успішні освітні процеси, на думку М. Віммера, є 

випадковими, ризикованими і потребують відкритого простору свободи, який 

уможливлює отримання радикального досвіду мислення. Оскільки університету 

пропонують займатися самостійним уладнанням своїх фінансових проблем, то 

відбувається, за визначенням Г. Керна, добровільне членоушкодження і 

руйнування університетської демократії, так як нова автономія схожа на 

студентське самоврядування під наглядом керівництва університету, є 
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«автономією зі зворотним зв’язком» [146, с. 23 ]. Г. Керн також стверджує, що 

ефективність діяльності університету має «здійснюватись носіями оперативних 

дій», тобто «вченими, інститутами, семінарами та спеціальностями. Тільки вони, 

які позиціонують себе стосовно «керівництва корпорації «університет»» як 

«генератори імпульсів» і «інстанція, що здійснює оцінювання» через 

ознайомлення з конкретними робочими процесами, мають знання, необхідні для 

визначення об’єкта і способу вдосконалення» [146, с. 37].  

Вчений як державний службовець, за твердженням Ф. Кітлера, є водночас 

носієм процесу і підкоряється йому, він має використовувати свій власний 

науковий досвід для оптимізації власних ресурсів і самостійного підвищення 

продуктивності їх використання. У цьому сенсі спостерігаються несподівані 

зв'язки між політикою і освітою, оскільки політики, як і педагоги, мають подібну 

проблему, а саме: парадоксальну задачу структурування та управління 

невизначеними і частково неусвідомленими процесами в непрозорих та 

самореференційних системах [147]. Не випадково З. Фрейд розташував виховання 

поряд з управлінням та лікуванням як ще одну т. зв. «неможливу професію» [99, 

с. 565]. Чим більше в цій діяльності тримаються за фантом здійсненності, за ідею 

керованості, передбачуваності та технологічності, тим більш волюнатитивним 

стає цей процес [234]. Тому не дивно, що іноді у політичному дискурсі навколо 

автономії університету виникає відчуття повернення до ідей політичної економії 

та державних освітніх ідей соціалістичної НДР. Але іноді, як указує М. Віммер 

[234], таке відчуття з’являється в університетському дискурсі, коли деякі науковці 

починають вірити в реформи професійної підготовки учителів, а саме в те, що 

запрограмоване перетворення у школу і модуляризація навчання можуть 

призвести до набуття навичок та звички навчатись через процес дослідження. Тут 

спостерігається повернення до дирижистських та інтервенційних ідей, хоча й 

через використання нової термінології. Межі педагогічних намірів добре відомі, 

тим не менше зберігається віра в реалістичність упровадження визначених 

стандартів шляхом планування контролю за процесами самостійного  навчання. 
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У контексті цієї ситуації виникають фундаментальні питання, які 

безпосередньо стосуються освітньої науки, зокрема щодо можливості оцінювання 

процесів набуття освіти взагалі, визначення кількісних параметрів якості науки та 

освіти, яку можна контролювати. Ідеться також про можливість підвищення 

ефективності освіти, виявлення її недоліків; про зміст терміну «освіта», вимір її 

якості і визначення критеріїв її вимірювання; про наслідки ототожнення  шкіл та 

університетів з фабриками, що виробляють освітні продукти. Університетську 

спільноту турбують також питання  про зміни в розумінні науки та її завдань, які 

спричиняють появу техноморфних економічних метафор; про приховані стратегії 

втручання в освітній і науковий процеси; про ефекти впливу на якість 

університетської науки і освіти через оцінювання і можливість вироблення схеми 

оцінювання, яка не є відповідальною за ефективність, тобто забезпечує тільки 

оцінку без схематизації та стандартизації.  

Німецьку наукову спільноту турбують також питання щодо внутрішнього 

взаємозв'язку, наприклад, між оцінкою успішності і контролем за нею у вигляді 

оцінок, звітів про викладання і досягнення мети навчання, в яких відбивається, 

по-перше, педагогічна ідея впливу на власні дії, на можливість їх контролювати і 

удосконалювати, і в яких, по-друге, відбивається їх функція соціальної селекції. 

Ставиться також питання про можливість ототожнення між новою технологією 

управління з планом педагогічного розвитку, призначеного для заохочення 

інститутів до навчання, удосконалення свого потенціалу та використання своїх 

власних ресурсів у рамках здійснення науковою та освітньою політики. На думку 

М. Віммера [234], оцінка освітньої та наукової системи завжди має здійснюватися 

самими вченими, тобто дослідниками та викладачами, тобто будуватись на новій 

формі взаємозв'язку між системами та їх автономним контролем, або, іншими 

словами: на новій конфігурації влади, знань та предмету. У цьому контексті 

М. Віммер [там само] ставить питання про спроможність університету чинити 

опір процесу його перетворення в сервісний центр, робота якого оцінюється 

переважно на підставі економічних критеріїв. На його думку, не зрозумілим є те, 

на що зможе спиратись самопозиціонування університету, якщо традиційна ідея 
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університету стала останнім часом настільки ж сумнівною, як і концепція освіти, 

пов'язана з нею. 

Після другої світової війни, коли університетська освіта, як і вся країна, 

лежала в руїнах, в уяві Карла Ясперса виникла ідея повернення до класичного 

університету В. фон Гумбольдта на засадах його оновлення: «Майбутнє 

університетів ґрунтується на повторному оновленні його первісного духу» [137, с. 

6]. Сьогодні, після оголошення факту «смерті» Гумбольдта і його ідей, що 

пролунало в університетських колах, на думку М. Віммера [234], цей дух 

університету і пов'язана з ним класична концепція вищої освіти не підлягають 

відновленню. Не можна розуміти університет як заклад, що «виключно через 

чисто внутрішню єдність всієї справжньої науки в її гуманістичній основі» існує в 

цій єдності  у вигляді «обґрунтованої цілісності», як зазначив П. Наторп [174, с. 

21]. Проте, освітнє завдання університету тепер не може зводитись до того, «щоб 

зобов’язати університет піклуватись про свободу науки і про прищеплення 

академічній молоді духовних і моральних цінностей західної культури» з метою  

формування студента «не тільки як фахівця, але й як людини» [173, с. 294]. Про 

гуманістичне виховання фахівця йшлось у «Швальбахських директивах» від 

1947 р. і у «Синіх рецензіях» від 1948 р. Ідея про внутрішню єдність розчинилась, 

як і віра в те, що університет є носій «старої і практично здорової традиції» [173], 

завдяки котрій людину можна виховати у дусі гуманізму, чого бракувало в 1930 

рр. Старий universitas litterarum, який спочатку сприймався як спільнота в сенсі 

юридичної особи − communitas, sozietas, colloquium, corpus, − а потім як установа 

з точкою зору несубстанційної сукупності всіх знань, є історично застарілим. Як 

зазначив М. Віммер [234], знання вже не є сукупністю, воно є диференційованою 

множиною і є гетерогенним, без внутрішньої єдності і згуртованості, а спільнота 

вчителів та учнів з точки зору одиниці корпоративної організації належить історії. 

На місці університету професорів-ординаріусів виник груповий університет, чия 

нова інституційна структура не потребує перевизначення концепції університету.  

З цим поглядом на трансформацію ідеї університету збігається домінування 

сучасних наукових напрямів: у ХІІІ ст. теологічний був найвищим факультетом, 
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який відійшов на задній план під тиском юридичного факультету в ХVІІ ст. 

(Гальский університет 1694 р.). У свою чергу наприкінці ХVІІІ ст. юридичний 

факультет змагався за першість в університетських структурах з факультетом 

вільних мистецтв (Геттінгенський університет), тобто філософським факультетом 

(див. Н. Гаммерштайн «Університет» (2001) [109]. Сьогодні за першість 

змагаються ті позитивні науки, які визначають подальший розвиток сучасного 

суспільства. Такій тенденції розвитку відповідає концепція освіти, яка 

орієнтується на можливість практичного використання результатів досліджень, 

ефективність, якість, професіоналізацію та гнучкість в процесі адаптації до нових 

внутрішніх і зовніщніх умов, а також орієнтується на концепцію навчання, яка 

спрямована не на спільне життя, а на індивідуальне виживання (див. 

Дж. Машелайн «Дискурс про знаннєве суспільство і втрата дитинства» (2001) 

[164]). 

Університет європейської традиції змінився з моменту свого заснування. З 

одного боку, він постійно адаптувався до соціальних потреб, з іншого боку, 

змінювалась його інституційна структура, його позиціонування в суспільстві  і 

його культурно-соціальні завдання в залежності від змін самого поняття науки і 

засобів набуття знання: відбувалась його трансформація від давньої Академії 

діалогу, яка орієнтувалась на космологічну істину і космологічне поняття добра, у 

середньовічний universitas святих писань в битві наукових шкіл за книжну 

культуру, а потім і за віру у розум з виникненням Гумбольдтівського 

університету. Через перетворення класичного університету у сучасний масовий 

університет він трансформувався у складову частину інформаційно-технологічної 

мережі, у якій, на думку М. Віммера [234], знання остаточно стали 

безпідставними. В особі учителів й науковців, інших осіб з академічною освітою, 

а також в експертах та  наукових менеджерах віддзеркалюються відповідні 

історично обумовлені форми наукової освіти.  

Тим не менш, гумбольдтівська університетська ідея не сприймається іншою 

половиною німецької академічної спільноти як якийсь пережиток, оскільки вона 

слугує й зараз лакмусовим папірцем, який допомагає діагностувати кризу. 
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Критика провідної актуальної концепції освіти і діагностування кризи 

супроводжує новий університет з самого початку його існування, проте не з 

початку 1960 рр., оскільки гумбольдтівська модель почала руйнуватись через 

внутрішню динаміку розвитку науки [189]; [73]. Те що вижило є «міфом про 

Гумбольдта» та ідилією [167]: самітність і свобода вченого по відношенню до 

істини без урахування її корисності; автономія та свобода досліджень та 

викладання як незалежності від держави; єдність дослідження і викладання 

результатів наукових досліджень, а також набуття освіти через науку, що означає 

не лише засвоєння знань, але й відображення знань та їх вагомість для людей. 

Напевно, цей ідеал ніколи не був реальністю, але університет завжди діяв, 

виходячи із нього [74].  

Диференціація окремих наук, розгалуження дисциплін і створення ними 

своїх власних установ, швидке зростання числа студентів і стрімке зростання 

коштів вже в еру О. фон Бісмарка надмірно експлуатували університетську ідею 

В. фон Гумбольдта. Значне розширення сфери досліджень наприкінці ХІХ ст., за 

даними сучасного німецького дослідника А. Прондчінскі, призвело до появи 

значних проблем, оскільки «велика наука» і «велике наукове підприємство» 

створили проблеми їх фінансування із державного бюджету [189, с. 221]. Як 

зазначив Б. фон Брокке, це перевантаження університетів призвело до заснування 

у 1911 р. Наукового товариства імені кайзера Вільгельма І, яке інтегрувало в свої 

структури університетські дослідницькі інститути, що вийшли із складу цих ЗВО 

[73]. 

Як зауважив А. Прондчінскі, «ординарні професора настільки були 

перевантажені лекціями, інституціональним наглядом, іспитами, що у них не 

залишалось часу для наукової роботи» [189, с. 222]. Ще в 1900 р. імманентність 

наукового розвитку підірвала ідею єдності наукових досліджень і викладання, а 

швидкість розростання сфери вищої освіти все більше унеможливлювала набуття 

освіти через науку. З того часу університет вже не можна було описати в старих 

формулах, він вже тоді розпочав переходити від «освіти через науку» до 

«навчання для практики», що робило його вразливими до вимог ефективності та 
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результативності. Ще на першому етапі свого розвитку він був не у змозі 

виконувати у повному обсязі своє основне завдання – організацію гуманістичної 

освіти, професійної підготовки фахівців і здійснення наукових досліджень − і 

перестав функціонувати як «розсадник наукового духу всієї нації» [198, с. 168]. 

Хоча в 1902 р. Ф. Паульсен розглядав університет в якості центрального 

«елемента будівництва німецької єдності» і «уособлення... здорового духу нації» 

[184], проте В. Зомбарт безапеляційно зазначив в 1907 р.: «Наші університети 

сьогодні перетворились у звичайні технічні школи. ... Те, що там викладають, на 

90% відноситься до техніки. ... Сьогоднішній професор − як викладач і дослідник 

− практично став взаємозамінним з учителем школи або архіваріусом» (цит. за 

[198, с. 172]). І вже в той час відчувалася загроза для німецького університету, яка 

надходила із-за кордону і стала одним із топосів дискусій [73, с. 203], який має 

резонанс в сьогоднішніх спорах політиків і науковців про 

конкурентоспроможність Німеччини як промислової держави. 

На думку М. Віммера [234], багато проблем не є новими. Це стосується 

насамперед постійної кризи, яка виникає через перевантаження та 

недофінансування, нереальні завдання та незадовільну наявність ресурсів, 

позиціонування університету між вищою та професійною школами. Свого часу 

Ф. Паульсен попереджав про загрозу перетворення університету на школу через 

його масовізацію, яка призвела до відтоку видатних учених в академії і до 

руйнації єдності досліджень і навчання за зразком Франції [184, с. 359]. Якщо 

старий університет напередодні прусських реформ мусив був вивчати програму 

вищих технічних шкіл, упроваджених у Франції Наполеоном І замість 

університетів в інтересах нового панівного класу, економічної буржуазії, то ця 

проблема повторно стала предметом обговорення в Німеччині ще в 1900 р., а її 

повернення у сьогодення, на думку Ю. Міттельштрасса, означає «кінець 

університету» та «університетської свідомості». Науковець зазначив: 

«університети із короткотривалої ідилії Гумбольдта ... потрапили в штормову 

погоду освітньої системи, яка загрожує поглинути все, що пов'язано з її 

(ідеалістичними) ідеями, і розмірковувати у масштабах кількісних показників. 
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Розрив між зростаючими потребами і наявними ресурсами розширюється, 

безсилля старих університетських форм самоврядування в умовах 

менеджерського адміністрування стає більш загрозливим, асиметрія між 

навчальним навантаженням і обсягом досліджень стає очевидною, риторичні 

ритуали, які супроводжують цей розвиток, коментують, приховують і 

замовчують, стають все більш і більш нестерпними» [167, с. 13]. На думку 

Ю. Міттельштрасса, розкол на шкільне практичне навчання і наукову підготовку 

молодих фахівців є ознакою кінця університету, який перетворюється на 

технічний ЗВО або прикладний університет. При цьому він утрачає те, що є 

характерним для університету як вищого навчального закладу, тобто 

пріоритетність дослідження [167, с. 232 ]. Ю. Міттельштрасс вимагає відходу від 

концепції повного університету і закликає до вигнання «привидів політики вищої 

освіти», таких як «єдність педагогічної освіти», «фантом багатопрофільної 

політехнічної вищої освіти» і «полк фахової дидактики і дидактики вищої школи» 

[там само, с. 236]. 

Незважаючи на неодноразові заяви про смерть В. Гумбольдта і про розрив з 

його ідеєю університету, його концепція повертається в університетський дискурс 

і слугує засобом критичного аналізу спроб економізувати університет і посилити 

контроль над ним з боку держави. На думку М. Віммера [234], утворюється 

враження, нібито університет пережив свою смерть, начебто консистентність ідеї 

комерціалізації університету не була спотворена недосконалістю її реалізації, 

оскільки навіть сьогодні істина і корисність здаються несумісними, наукова освіта 

залишається необхідною, а цільова формула педагогічної освіти про «звичку до 

навчання через науку» залишається й досі абсолютно актуальною. Як зазначає 

Ю. Цабек, для подолання економічних і технологічних проблем відбувається 

звернення до основ концепції неогуманістичної освіти, тобто до «рішучого 

несприйняття ідеї покорності умовам, до зміни яких люди здатні завдяки наданій 

їм свободі» [240, с. 52З].  

Таким чином, німецька наукова спільнота і політикум постійно звертаються 

до класичної ідеї освіти та ідеї університету, а її основні компоненти 
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застосовуються для діагностування і визначення мети університетської освіти. 

Навіть ті німецькі педагоги і представники теорії освіти, котрі досить скептично 

ставляться до неогумаістичної ідеї університету, відкрито посилаються  в 

нинішній дискусії на Гумбольдта і засновують свою критику в основному на його 

ідеях [195]. Але, незважаючи на всі міркування на користь збереження класичної 

концепції освіти і захисту свободи  наукових досліджень і навчання, треба 

поставити питання, по-перше, про можливість критики економізації освіти із 

класичних міркувань, яка відфільтровує вищезгадане з'єднання між освітою, 

наукою та економікою, і, по-друге, про радикальну зміну розуміння науки та 

досліджень, а також концепції знання, яка торкнулась також концепції наукової 

освіти. 

Дискурс про економізацію освіти та її перетворення на товар (див. Ломанн, 

Райнер «Проданий університет. Критика і спори навкола комерціалізації освіти» 

(1998) [162] і комерціалізацію науки (див. М. Вінґенс «Знаннєве суспільство й 

індустріалізація науки» (1998) [235], (див. Д. Гоффманн, К. Нойманн 

«Економізація наук. Дослідження, учіння і навчання за правилами «ринку» (2003) 

[124]) став наразі диференційованим і посилився, так що обговорення актуального 

стану німецького університету можна обмежити декількома аспектами. У 

нинішній дискусії економічна складова, як правило, або демонізується і 

протиставляється освіті і науці, або пов'язується з очікуваннями остаточного 

порятунку класичного університету, тобто запровадження економічних принципів 

в університетських структурах розглядається як гарантія їх подальшого 

ефективного функціонування. Кредо прихильників економізації можна коротко 

сформулювати так: «Посилення конкуренції в сфері освіти може оптимізувати 

роботу університетів», або, як зазначив П. Глоц: «якщо школи та університети 

вестимуть своє господарство більш незалежно і розвиватимуть свій власний 

профіль, то вони покращать свій стан» [107, с. 43]. Університети повинні 

працювати як комерційні підприємства, вони мають здійснювати дослідження, 

отримувати за це плату, і навчати знанню, яке користується попитом. Виходячи із 

таких міркувань, П. Глоц указує на значну небезпеку руйнації спільноти студентів 
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і викладачів, оскільки студенти в перспективі більше не будуть належати до 

університету, вони ставатимуть його клієнтами, а науковці пропонуватимуть свої 

знання та повинні  будуть реалізовувати свої навички досліджень. 

Створюється враження, що нібито зв'язок між університетом та економікою 

спостерігається вперше і розглядається як нова панацея, здатна врятувати його від 

гибелі, тим не менш університети чинять незначний спротив комерціалізації, а 

тому виникає питання про можливість і необхідність роз’яснення громадськості 

того, «що позбавлення науки від пут безпосереднього застосування наукових 

даних у практичному житті уможливлює задовольнити інтерес до загадкових 

ситуацій, позбавитись від відсутності сенсової орієнтації і наблизитися до 

вирішення практичних завдань проєктування» (див. Й. Цабек «Економіка як 

елемент теорії університету» (2003) [240, с. 25]).  

У цих міркуваннях про комерціалізацію університетської освіти 

залишається поза увагою те, що в центрі традиційної економіки знаходиться 

задоволення певних потреб населення шляхом його забезпечення матеріальними 

ресурсами. Лише напочатку ХVІІІ ст. економіка диференціюється в процесі 

переходу від бюджету в цілому до економіки суспільства, виготовлення, обміну 

товарами та їх отримання, в той час як сьогодні під економікою, насамперед, 

розуміють корисність досягнення максимального прибутку. «З того часу 

економіка розглядається як втілення явища раціонального споживання дефіциту 

товарів і послуг» [240, с. 48]. У той же час цей принцип економіки функціонує як 

тип раціональності. На думку Ю. Цабека, звернення суспільства до університету з 

приводу відповідального використання ресурсів не буде проблематичним в будь-

якому випадку, якщо воно буде супроводжуватись усвідомленням того, що його 

завдання визначається  не тільки економічними чинниками, але й цінностями «за 

межами бухгалтерського обчислення їх квантифікації» [240, с. 49].  

На думку Ю. Цабека, для університету економічна складова є лише одним із 

елементів серед інших, у тому числі «акцідентальним»  [240, с. 55]. Ю. Цабек 

стверджує, що  про «економізм» варто говорити, якщо політика держави в галузі 

університетської освіти зводитиметься до сліпого задоволення  економічних 
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інтересів, або держава, виходячи із своїх економічних інтересів, змусить 

університет позиціонувати себе як підприємство, яке орієнтується на свою 

рентабельність, і змусить його відмовитись від своїх раціонально обґрунтованих 

принципів і припинити конфронтацію з принципом рентабельності у своїй 

діяльності» [там само]. На його думку, університети вже заражені вірусом 

економізму і знаходяться на шляху до того, щоб відмовитись від того, що робить 

їх університетом. 

Якщо у полі зору Ю. Цабека [240] економічна складова сприймається як 

акцідентальний елемент університету, то економічні стосунки можна спостерігати 

на інших рівнях, оскільки як система освіти, так і економічна система створюють 

важливі соціальні ресурси. Німецька освітня і університетська ідеї багато в чому 

сприйняли освіту та науку функціонально як компенсацію дефіциту економіки та 

економії. З цієї точки зору також доводиться мати справу з «укороченим» 

поняттям економіки, як зазначив П. Бурдьє у 1983 р. Він закликав до створення 

терміну загальної економії. Економічна теорія грошей жодним чином не єдина, і 

навпаки, освіта та культура − це зовсім не сфера безкорисливих обмінних 

відносин (див. П. Бурд’є «Економічний капітал – культурний капітал – соціальний 

капітал (1983) [70]. Тому Й. Бельманн закликав розвивати «розуміння конкретної 

економіки в сфері освіти», яку він «сприймає як необхідну умову, яка дозволить 

переконливо протидіяти підпорядкуванню законам звуженої економіки» [60, с. 

14]. На його думку, економічна теорія та педагогіка не суперечать одна одній, 

оскільки економічна складова освіти не є просто  зовнішньою умовою 

(наприклад, у вигляді системи зайнятості) або специфічним об'єктом освітніх 

процесів (наприклад, у формі економіки підприємства як теорії), проте у вигляді 

універсальної проблеми нестачі конституційного моменту педагогічних процесів. 

І тому Й. Белльманн доводить, що в галузі загальноосвітньої та виховної теорії 

існують економічні елементи у всіх відповідних умовах та проблемах, і піддає ці 

економічні теорії ретельній перекладацькій роботі, тобто робить економічну 

теорію доступною для педагогів і теоретиків освіти. 



615 
 

М. Віммер [234] зазначає, що стара опозиція між освітою та економікою є 

безпідставною, так як у випадку більш принципового застосування концепції 

економіки виявиться те, що обмеження сфери економіки в принципі є 

проблематичним. Він зауважує, що існує лібідинальна економіка, тобто обмін 

словами, продукування та обіг знаків і символів, обмін символами (див. Ж.-

Ф. Ліотар «Економіка бажання» (1984) [163]); Ж. Дельоз, Дж. Гуатаррі «Анті-Едіп 

(1974) [86]; Ж.-Ж. Гу «Фрейд, Маркс. Економіка і символіка» (1975) [108]; 

Г. Кемпф «Сотсунки обміну» (1995) [140]. Як зазначив Ж. Дерріда, предикатами 

економіки є закон (номос), будинок (власність, сім'я, домашнє вогнище і вогонь), 

закон розподілу, закон наділення (мойра), дана частина тощо. «Якщо існує закон, 

існує нормування: якщо є номія, є економіка» [86, с. 16]. Економіка містить ідею 

обміну, обігу, повернення, кола, кругового обміну товарами, коштами, 

погашенням боргу та амортизації, заміни. «Закон економіки» є кругове 

«повернення до вихідної точки, до початку координат або додому» [там само].  

Ж. Дерріда [86] продовжує досліджувати економічну складову різних 

процесів. Якщо слідувати за його теорією, то  економічні складники можна знайти 

у найнесподіваніших сферах, а не тільки у сфері дії їх антипода. Оскільки знання 

та освіта також підкоряються економіці в цьому сенсі, було б ілюзорним шукати 

притулку від економічної точки зору. Як зазначив Ж. Дерріда, економізація не 

виходить за межі світу як нібито ворожий іноземний гігант або зовнішня 

економічна система, але вона властива інтелектуальним структурам самої нашої 

культури. Тому було б необхідним відновити економічну теорію, яка виключена з 

наукового самозрозуміння, оскільки економічна складова різних процесів, 

скорочуючись до зовнішньої корисності думки, призводить до втрати теорії. 

Тільки тоді теорія чи ідея університету змогли б ефективно захистити себе від 

зайвої економізації.  

Наразі відбувається зміна ставлення до знань та науки, що вказує на глибокі 

зміни в суспільстві, які в основному впливають як на розробку концепції освіти, 

так і на розвиток ідеї університету, на наукову діяльність і викладання. Після 

розпаду старої європейської концепції істини (див. П. Слотердайк «Кореніканська 
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мобілізація і птолемеївське роззброєння» (1987) [201, с. 30]) почало 

розчинюватись уявлення про об'єктивний світ, а інтегруюча об'єктивна 

реальність, яка існує для всіх рівною мірою, сприймається як наслідок певної 

форми пізнання і адаптованих до цієї форми зусиль у галузі освіти. Ця 

онтологічна форма знання ґрунтується на ідеї про те, що особи починають 

усвідомлювати необхідність формування знань через певне коло міркувань. 

Знання має ефект суб’єктивації, так як люди, з одного боку, підкоряються 

знанням і самі навчаються уявляти себе в ньому, з іншого боку, вони рятуються 

від такої самооб'єктивізації, оскільки вони, будучи інстанцією суджень в процесі 

обґрунтування і перевірки своєї значущості спочатку отримали свободу і 

автономію, так що зміст знання функціонує ані як догма, ані як банальна думка 

(див. А. Шефер, М. Віммер  «Ідентифікація і репрезентація» (1999) [197]).   

Таким чином, знання мали певну цінність, так як вони утворювали стосунки 

між учителем, учнем і знанням, що забезпечило певну дистанційованість 

суб’єктів когнітивного процесу від самого об'єкта знань і в той же час 

уможливило використання критеріїв значущості набутих знань. Навчання шляхом 

наукового дослідження, їх єдність повинні  уможливити і навчання, і 

дослідження, а також дозволити їм протидіяти як зайвому об'єктивізму, так і 

зайвому суб'єктивізму. Знання також відіграли певну роль у формуванні не тільки 

суб'єктивності, але й сприяли виникненню єдиної для всіх об’єктивної реальності, 

фактична значущість якої надала вагомості науковим положенням.  

У рамках самовизначення західне суспільство позиціонує себе як 

суспільства знань, у якому знання стає все більше домінуючим чинником 

виробництва і в той же час не сприймається як відображення реальності, знання 

все більше оцінують в аспекті їх корисності і функціональності, ураховуючи їх 

здатність до вирішення певних проблем (див. Н. Штєр «Праця, власність і знання» 

(1999) [204], А. Шефер, М. Віммер «Ідентифікація і репрезентація» (1999) [197]. З 

утилітарної  та часової точки зору вагомість знання для суб'єктів стає дедалі 

більш зовнішньою. Отримання корисних для подальшого життя знань не означає 

набуття знань, вагомих для власного особистого життя, проте набуття знань, 
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потрібних для виживання, тобто актуальних і функціональних. Виховне значення 

знань зміщується від їх змісту до їх функціональної корисності, від індивідуальної 

споживної вартості до соціально рівноцінної мінової вартості на ринку праці 

[147].  

На думку М. Віммера, саме знання, як правило, може бути будь-яким, а 

тому акцент навчання зміщується в бік форми їх засвоєння та забуття, з чим 

пов'язана ідея про можливість переорієнтації виробництва знань на їх суспільну 

корисність та ефективність і вимір їх якості шляхом застосування  економічних 

критеріїв. Звичайно, таке перетворення знань і зрушення в їх значущості мають 

певні наслідки для освіти (див. Й. Гільпела «Які моральні установки отримають у 

неоліберально зафарбованих навчальних закладах» (2003) [118]; М. Віммер 

«Освітні руїни в суспільстві знань» (2003) [234], а також для позиціонування 

університету (див. Й. Гільпела «Неолібералістичне вторгнення у Фінляндію – на 

прикладі освітньої політики» (2001) [117]). Наслідки для освіти очевидні: для 

того, хто сприймає знання як засіб соціального виживання, воно «не має 

значущості, пов’язаної з формуванням особистості в сенсі автогерменевтичної і 

автодисциплінуючої моделі європейської суті, яка не розглядає себе навіть в 

світлі цього знання» [197, с. 88], але також на основі його власних стандартів. І 

завдання університету полягає у сприянні науковій освіті, яка має сформувати  

адекватні навички ситуаційного судження, які не можуть формуватися без знань, 

але вони не можуть бути замінені ним. Якщо дослідження також спрямовано на 

корисність і робить так, що межі застосування знань залежать перш за все від їх 

корисності і не залежать більше від наукових критеріїв, то єдність досліджень і 

навчання є зайвою в цьому випадку. 

За твердженням Д. Беккера, інша перспектива використання знань виникає 

за умови, якщо руйнація класичного поняття істини розглядається як зростаюче 

визнання конструктивності будь-якого знання, його фіктивності та невірогідності, 

якщо це знання має еквівалент у так званій реальності (див. Д. Беккер 

«Університет як алгоритм» (1999) [57]). Із цього випливає висновок про 

університет як про виробничий майданчик, але такий висновок має інший 
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наслідок. Так як суспільство не може обійтися без цього знання, тому що немає 

іншого, більш істинного знання, ніж те, за допомогою якого людство будує світ, 

людство стає зовсім по-іншому відповідальним за світ, який не може бути 

визначеним у процесі його пізнання як неторканий. На думку Д. Беккера, якщо 

раніше вчений ніс відповідальність як дослідник, теоретик і інтерпретатор за 

точність своїх заяв, які він робив окремо від об'єкта своїх заяв і не впливав на 

нього через свою заяву, тепер він бере на себе відповідальність за зміст або 

об'єкти своїх висловлювань, оскільки він висловлює свої міркування не тільки про 

щось, що є, але про щось, що він водночас будує в своїй промові [там само].  

Що стосується університетської науки, то, на думку В. Зайтера, вона може 

сприйматись як місце безвідповідальної свободи стосовно світу до тих пір, поки 

зберігатиметься у політиків і науковців віра у те, що дослідження не є втручання в 

світ, а лише проникнення у нього [202]. Сьогодні стає зрозумілим, що теорії не є 

відображенням реальності, а є тим, що вони будують і являють собою. Якщо 

науковий дискурс має певні наслідки вже на рівні окремих висловлювань, то у 

цьому випадку знання несе не моральну (індивідуальну), але з етичної точки зору 

перформативну відповідальність [213]. Університет мусить в першу чергу знайти 

для себе абсолютно нові завдання як в галузі наукових досліджень, так і в галузі 

викладання. У галузі викладання він має покінчити з упередженим розумінням 

своєї сутності і сутності світу, який нібито доступний самий по собі для набуття 

знань, а у галузі досліджень університет має розробляти не зовсім далекі від 

реальності теорії. Мислення і символічне відношення до світу будуть визнані як 

спосіб наукової діяльності дослідника на самоті (за термінологією В. фон 

Гумбольдта).  

Навчання та дослідження могли б утворити нову єдність, у якій  основна 

увага буде зосереджена на конструктивності теорій та на перформативності 

викладання, що вимагає більш широкого і глибокого відображення світу задля 

виявлення «незнання як умови пізнання та навчання, оскільки людство навіть не 

знає, що таке є знання» [163, с. 34]. Якщо немає безперечного знання, то все 

мислення в науці та побуті має пошуковий, гіпотетичний характер. Дослідницьке 
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ставлення до світу не мусить навіть формуватися, його треба відкрити як щось, в 

чому людство вже знаходиться, тому що немає ніякого об'єктивного знання і 

невинного ставлення до світу. 

Виходячи із цих міркувань, М. Віммер [234] уважає, що сучасна криза 

університету здається кризою знань та освіти і посилюється політичними та 

економічними проблемами, однак спричинена не тільки ними. Тому виникає 

потреба у розробці перспективних концепцій університету, які обумовлені 

появою нових взаємозв'язків між знаннями, освітою, дослідженнями та 

викладанням. Ніхто не стверджує, що конкретні елементи ідеї В. фон Гумбольдта 

[135] повинні бути остаточно списані, оскільки свобода досліджень і навчання, а 

також їх єдність все ще видаються багатьом науковцям незамінними цінностями. 

Але варто усвідомити той факт, що свобода дослідження та викладання, а також 

їх комунікативна матриця та зв'язок мають бути переглянуті. Університет 

продовжує функціонувати як заклад, який більше не задовольняє усіх вимог 

сучасного суспільства, а тому для того, щоб вижити, він має керуватись у своїй 

діяльності міркуваннями доцільності і функціональності. Лише тоді він матиме 

майбутнє, знов стане місцем можливого, проте не прогнозованого і не 
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