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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО�ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах посилюється роль освіти як інстру#

мента оптимізації економічного та наукового технічного

розвитку та важливого чинника інтеграції України в Євро#

пу, активізуючи пошуки нових підходів до формування дер#

жавної освітньої політики, вивчення зарубіжного досвіду,

зокрема держав, які безпосередньо залучаються до утвер#

дження єдиного загальноєвропейського освітнього просто#

ру. Однією з таких держав є Німеччина, яка не тільки ініцію#

вала свого часу створення означеного простору, а й нако#

пичила за останні десятиліття вагомий досвід щодо розроб#

ки та запровадження відповідної державної освітньої по#

літики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З огляду на заявлену проблему, певний науковий інте#

рес становлять праці В. Байденка, С. Беккера, В. Гамериса,

Ю. Каменської, У. Майєра, Е. Міннакера, Ю. Семенової,

П. Скотта, Х.#Д. Стайкунда, Т. Тягунової, Р. Фенде та інших,
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в яких подано загальні підходи до розробки політики вищої

освіти Німеччини, розкрито змістові пріоритети, напрями

реформування системи вищої освіти для посилення конку#

рентоспроможності країни на світовому ринку не лише

освітніх, а й виробничих послуг.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити основні тенденції формування

та реалізації освітньої політики Німеччини, насамперед у

галузі вищої університетської освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Німеччина — високорозвинена країна, в якій послідов#

но запроваджується континентальна модель освіти, до ос#

новних ознак якої належать: домінування держави в питан#

нях управління та фінансування національної системи осві#

ти, орієнтація на винайдення оптимального співвідношення

участі держави та громадських структур в реалізації цих про#

цесів. Водночас активізуються напрями освітньої діяльності,

які безпосередньо пов'язані з піднесенням економічного і

науково#технічного розвитку держави. Важливе місце з#

поміж них належить системі вищої освіти.
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Ще у 1998 році додатком до федерального Рамочного

закону про вищу освіту було затверджено реформу німець#

кої системи вищої освіти, спрямовану на посилення конку#

ренції та диференціації навчальних закладів за рахунок по#

слаблення централізованого регулювання їх функціонуван#

ня, переорієнтації на якість навчання і створення стимулів

для досягнення цієї якості. Як наслідок, спостерігається

поступове запровадження в систему ухвалення рішень та

управління вищими навчальними закладами на різних рівнях

елементів ринкових механізмів.

Вагомий вплив на зміст і розвиток освітньої політики у

Німеччині справила Болонська угода, основна мета якої

полягала у розробленні загальних положень для європейсь#

ких країн щодо навчальних програм вищої школи, забезпе#

чення можливостей для визнання академічних вищих на#

вчальних закладів поза національними кордонами, підви#

щення вільного обміну студентами і викладачами між євро#

пейськими університетами, покращення шансів на працев#

лаштування для випускників на європейському ринку праці,

а також підвищення конкурентноздатності європейських

університетів у глобальному масштабі [1, с. 161]. Долучив#

шись до Болонського процесу, Німеччина взяла на себе зо#

бов'язання до 2010 р. створити єдиний європейський простір

у сфері вищої освіти.

У 2000 році країна різко збільшила державні витрати

на освіту. З'являються нові федеральні програми, спрямо#

вані на вдосконалення освітньої системи, які частково фінан#

суються Європейським Союзом. Розширюються та модиф#

ікуються великі програми з розвитку освіти та професійної

підготовки.

Велика увага з боку німецького Уряду приділяється

(відповідно до загальноєвропейського тренду) запровад#

женню навчання протягом життя. Підтвердженням цьо#

го можна вважати масштабну урядову ініціативу "Навчан#

ня протягом усього життя для всіх" ("Lebensbegleitendes

Lernen fur alle"), орієнтовану на підтримку цієї концепції

стосовно всіх груп населення у контексті реформи струк#

тури освіти, головна ідея якої полягає в тому, що "з ог#

ляду на швидкий науково#технічний прогрес та умови

праці, які постійно змінюються, компетенції кожного

громадянина мають постійно розширювати та поновлю#

ватися" [2].

В основу реалізації концепції неперервної освіти по#

кладено програму "Регіони, що навчаються, — розвиток

мережної взаємодії" ("Lernende Regionen — Forderung

von Netzwerken"), обсяг фінансування якої перевищує 118

млн євро. Програма запроваджувалася Міністерством

освіти Німеччини за фінансової підтримки Європейсько#

го соціального фонду (51 млн євро). Її основне завдання

полягало у підтримці регіональної мережі освітніх інно#

ваційних інститутів, які мали забезпечувати навчання та

професійну підготовку відповідно до ідеї неперервної

освіти [11].

Наукові дослідження, що відбувалися в рамках реа#

лізації цієї програми, визначили п'ять чинників для оціню#

вання її ефективності: кооперація і мережна взаємодія

організацій#учасниць; профільна освіта та розвиток регіо#

нального освітнього ландшафту шляхом запровадження

мережних проектів; адресати та цільові групи мережної взає#

модії; стан регіонального ринку праці; потенційні можливості

трансферу здобутків. Науковий супровід програми забез#

печувався дослідницьким консорціумом під керівництвом

Німецького інституту освіти дорослих (Deutshe Institut fur

Erwach#senenbildung). У 2005 році цю функцію було пере#

дано Мюнхенському університету та компанії Ramboll

Management. Університет здійснює нагляд за реалізацією

освітніх цілей, а компанія — за дієздатністю створених ме#

реж, підвищенням зайнятості та взаємодією вищих навчаль#

них закладів з підприємствами.

Однак приєднання Німеччини до Болонського проце#

су спричинило й низку труднощів, зумовлених започатку#

ванням поступового запровадження нових освітніх про#

грам, спрямованих на введення за деякими спеціальнос#

тями кваліфікацій бакалавра і магістра, розширення но#

менклатури "нових" програм. При цьому вищі навчальні

заклади одержали право самостійно вирішувати питання

щодо термінів і масштабів нововведень. Водночас керів#

ники німецьких університетів і представники ділових кіл

виявили "стриманість у цьому питанні, висловлюючи стур#

бованість з приводу можливих негативних наслідків для

якості університетської освіти" [3]. Однак "необхідність йти

в ногу з часом і бути флагманом європейської інтеграції

змушували Німеччину продовжувати реформи в напрямі

формування єдиного європейського освітнього простору"

[2]. Тому не дивно, що подальший розвиток освітньої пол#

ітики Німеччини відбувається в рамках програми Євро#

пейського Союзу 2007—2013 рр.

На збільшення кількості нових засобів інформації в

освіті та підвищення якості професійної підготовки спрямо#

вано програму Міністерства освіти "Нові засоби інформації

в освітньому процесі" (оптимізація використання освітніх

комп'ютерних програм), що становить складову урядової

ініціативи "Інновації та робочі місця в інформаційному

суспільстві ХХІ століття". Загальний обсяг фінансування

програми у період 2001—2003 рр. становив 200 млн євро.

А також програму "Дослідження у вищих професійних шко#

лах у взаємозв'язку з економікою" (забезпечення зв'язку

вищої професійної освіти з економікою для прискорення

процесів перенесення та запровадження нового знання на

підприємства).

Ключовим державним документом, що визначає розви#

ток освітньої галузі у ФРН, вважається "Доповідь про тех#

нологічну ефективність Німеччини 2006" [9], яка, крім того,

містить грунтовний аналіз чинників, які потенційно гальму#

ють інноваційний розвиток країни. Констатовано не#

обхідність створення додаткових навчальних місць для

підготовки фахівців, переважно природоничонаукового і

технічного профілів. Ці висновки покладено в основу роз#

робки подальших державних ініціатив [4].

Так, 14 червня 2007 року підписано "Пакт про вищу

школу 2020" — урядова угода між федеральним центром і

землями у вигляді програми освітніх дій щодо забезпечен#

ня можливостей для отримання освіти майбутнім поколін#

ням та підвищення ефективності в галузі наукових дослід#

жень. Угода визначає механізми взаємодії і координації

дій на рівні федерації та окремих земель, передбачає по#

силення дослідницької та навчальної складових (заходи

щодо забезпечення достатньої кількості навчальних місць

у ВНЗ; діяльності земель для реалізації Болонського про#

цесу; посилення підтримки пріоритетних наукових напрямів

і нового покоління викладачів вищої школи; посилення

взаємодії між вищими професійними навчальними закла#

дами та виробничими підприємствами, подальшого розвит#

ку вищої професійної школи з метою перетворення її на

регіональні центри інновацій у рамках федеральної

підтримки прикладних досліджень у вищих професійних

училищах) [7].

У 2007 році розроблено документ під назвою "10 спря#

мовуючих ліній модернізації професійної освіти" [10], що

склав підгрунтя реформування системи професійної освіти

й намітив такі основні дії:

1. Модернізацію (нові кваліфікаційні вимоги з огляду

на зміни в економічній структурі: відхід від промислової еко#

номіки в сфері обслуговування та врахування демографіч#

них змін; створення нової освітньої культури в інноваційних

сферах спеціальностей і галузях, що розвиваються й без#

посередньо пов'язані з дослідженнями; структурне вдоско#

налення системи професійної освіти).
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2. Менеджмент у сфері переходу від одного рівня осві#

ти на інший (удосконалення системи координації між про#

фесійними школами та освітою на підприємстві; врахуван#

ня здобутої раніше (під час одержання вищої освіти) квалі#

фікації; вдосконалення структури підтримки осіб, які мають

соціальні проблеми; підвищення кількості мігрантів, які здо#

бувають вищу освіту в Німеччині; кваліфікація дорослих із

незакінченою шкільною чи вищою освітою).

3. Післядипломна освіта (зв'язок вищої професійної

освіти з післядипломною; доступність професійної освіти для

вищих навчальних закладів; ступінчастість вищої освіти і

здатність забезпечити професійну зайнятість).

4. Відкритість до Європи: запровадження національних

освітніх реформ з урахуванням процесів європейського роз#

витку (національний і європейський рівні кваліфікації, сис#

тема рівнів професіоналізму у професійній освіті та понять

професії).

Отже, йдеться про поєднання загальної освіти, профе#

сійної освіти та професійної зайнятості без "розривів у про#

фесійній біографії" [4]. Освітня політика базується на виз#

нанні того, що успішний розвиток економіки і добробуту

країни значною мірою залежать від знань і компетенцій.

Адже економічне зростання та інноваційний розвиток ви#

магають нових наукових ідей, які покликані перетворюва#

тися в економічну продуктивність.

Держава активно залучається до запровадження освіт#

ньої політики, підтримки інновацій для її успішного функці#

онування. Так, за безпосередньої підтримки Федерального

міністерства освіти здійснюється розроблення та реаліза#

ція комплексу освітніх заходів під загальною назвою "Ак#

тивні освітні дії". Ця програма має на меті покращити ситуа#

цію з місцями виробничого навчання, будучи водночас го#

ловним елементом реалізації закріпленої у "Національно#

му договорі про освіту та молодих спеціалістах у Німеччині"

підтримуючої діяльності держави. Завдяки різним акціям

економіка має одержати підтримку в тих сферах, які стосу#

ються створення місць виробничого навчання. "Активні

освітні дії" містять різні інструменти реалізації визначених

завдань — від нових програм підтримки до освітніх кам#

паній. З боку Федерального міністерства освіти ця програ#

ма окреслює три провідні напрями діяльності [6]:

— регіональні кампанії: програми, орієнтовані на

підтримку окремих регіонів із найбільш слабким спів#

відношенням пропозиції / запиту, або з таким, що переви#

щує середній рівень скорочення пропозиції місця виробни#

чого навчання (програма "STARegio", програма за створен#

ня місць виробничого навчання у західних і східних землях

"Ausbildungsplatzentwickler West"/ "Ausbildungsplatzent#

wickler Ost", нова федеральна програма розвитку та

підтримки освітньої структури "Jobstarter", програма шеф#

ства "Patenschaftsprogramm");

— галузеві компанії, спрямовані на підтримку нових

галузей розвитку, наприклад, мікросистемна техніка, нано#

техніка, біотехнологія, оптичні технології; а також у сфе#

рах, де пропозиції на місце виробничого навчання переви#

щують запити (наприклад, у галузі м'ясообробки). Розви#

ток спектра дисциплін у вищих професійних училищах

здійснюється завдяки запровадженню численних спеціаль#

ностей, що викладаються на різних ступенях навчання для

бакалаврів і магістрів;

— програми, орієнтовані на певних груп осіб — моло#

дих людей, які не мають завершеної шкільної чи вищої осв#

іти, молодих людей, які мають соціальні проблеми, а також

молодих мігранти і підприємців#іноземців (програми "BQF",

"KAUSA").

Нові імпульси освітній політиці надає реформування

науково#дослідної роботи. Завдяки новим програмам, уні#

верситети посилюють спеціалізацію, а рейтинги якості й по#

пулярності посилюють конкуренцію між вищими навчальни#

ми закладами, оцінювання роботи професорського складу

здійснюється з огляду на виконання наукових досліджень.

Практика свідчить про посилення внеску університетів у зап#

ровадження інновацій та посилення економічного розвитку

країни. Політика в галузі вищої освіти спрямована на

підтримку з боку держави наукових досліджень та їх орієн#

тацію на досягнення конкретних соціально#економічних

цілей. Паралельно з цим збільшується частка фінансування

наукових досліджень, які проводяться на базі університетів,

промисловістю. Завдяки цьому встановлюється тісний взає#

мозв'язок між науковими розвідками та реальним запровад#

женням їх результатів у діяльність промислового виробниц#

тва.

На посилення уваги до наукових досліджень, удоско#

налення умов для їх проведення спрямовано програму

"Суперякість" [8], яка реалізується німецьким науково#

дослідним товариством і Радою з науки. Підтримка

здійснюється за трьома напрямами інноваційного розвит#

ку:

— школи підготовки аспірантів, які можуть запропону#

вати молодим науковцям програми навчання для захисту

дисертацій у межах високоякісного науково#дослідного ото#

чення;

— університетські "кластери суперякості" для форму#

вання при університетах значущих у світовому вимірі інсти#

тутів з метою встановлення та розвитку співробітництва з

поза університетськими науково#дослідними закладами,

спеціалізованими ВНЗ і підприємствами;

— "концепції майбутнього" з розширення університетсь#

ких передових наукових досліджень з метою посилення на#

уково#дослідного профілю відібраних університетів.

У червні 2009 р. глави урядів земель і федерації ухва#

лили рішення щодо продовження дії цієї програми до 2017

року з одночасним збільшенням її фінансування до 2,7 млрд

євро.

Після серйозного конкурсного відбору (2 березня 2011

року) загальна комісія Німецького науково#дослідного то#

вариства і Рада з науки відібрала 32 ВНЗ з 13 федераль#

них земель. Фінансову підтримку одержало 25 проектів за

напрямом "школи аспірантів", 27 проектів за "кластерами

суперякості" і 7 проектів "концепцій майбутнього" [1, с.

166].

Загальне оцінювання програми буде проведено у

2016 році. Однак уже сьогодні дослідники з Академії

наук Берліну та Бранденбургу фіксують суперечливі ре#

зультати трьохлітнього раунду програми. З одного боку,

підвищилася мобільність фахівців, запроваджено вели#

ку кількість інституційних інновацій, створено атмосфе#

ру творчої свободи. З іншого — експерти висловлюють

побоювання з приводу того, що після завершення фінан#

сової підтримки значна кількість високоосвічених спец#

іалістів, які беруть участь у реалізації програми, не змо#

жуть знайти місця для належного використання своїх

знань і компетенцій з певного фаху. Тому цілком вип#

равданою уявляється думка соціолога М. Цюрна, який

переконаний у тому, що університет має підтримувати

широкий спектр наукових напрямів і "жоден предмет не

може систематично вилучатися зі сфери досліджень,

оскільки і в тих, що одержали підтримку в "кластерах

суперякості" колись може вичерпатися досліджуване

коло питань" [12].

Частка фінансування вищої освіти в Німеччині становить

1,1% ВВП. Загалом витрати федерації, земель і громад на

вищу освіту у 2010 році були підвищені до 102,8 млрд євро

[5]. Покращення фінансування сфери вищої освіти тісно

пов'язане із запровадженням програми "Суперякість" і "Пак#

ту про вищу освіту 2020". Скорочено частку коштів, що за#

лучаються внаслідок проведення відкритих конкурсів нау#

кових проектів.
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Не можна не зважати й на те, що згідно з реформою

федералізму 2006 року існує заборона на фінансову коопе#

рацію федерації і земель у галузі освіти. Однак стаття 91b

Основного закону щодо підтримки наукових досліджень виз#

навала за федерацією деяку можливість підтримки науково#

дослідних проектів спільно із землями або самостійно. У

сфері освіти, на яку не поширюється юрисдикція федерації

або наявні обмеження у повноваженнях, співробітництво з

федеральними землями регулюється на договірних засадах.

Після реформи 2009 року поправка до статті 104b Основно#

го закону встановлює доцільність надання фінансової допо#

моги не лише в сферах компетенції федерації " [1, с. 169].

ВИСНОВКИ
Освітня політика Німеччини базується на континен#

тальній моделі вищої освіти, для якої характерне доміну#

вання держави в питаннях формування та фінансування цьо#

го сектора освітньої галузі. Сьогодні провідні тенденції її

реалізації полягають, по#перше, у створенні конкурентноз#

датної національної системи освіти, яка сприяла б подаль#

шому зміцненню та розвитку країни в контексті європейсь#

кої інтеграції. По#друге, посилюються намагання визначити

оптимальне співвідношення участі федерації, земель і гро#

мадських структур в організації та фінансуванні системи

вищої освіти; по#третє, спостерігається орієнтація на підви#

щення якості вищої освіти як з погляду забезпечення подаль#

шого вдосконалення освітніх послуг, науково#дослідної

діяльності, так і для піднесення економічного потенціалу

країни, її промисловості.
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