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ПРО ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 
ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 

У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЇ

Аналізується сучасний досвід Російської Федерації з реформу-
вання гуманітарної освіти у вищій технічній школі. Визначається 
роль гуманітарних, зокрема історичних, дисциплін як важливого 
елементу системної освіти майбутніх технічних спеціалістів, 
базованої на комплексному поєднанні фундаментального, спеці-
ального і гуманітарного знання. 

Анализируется современный опыт Российской Федерации по ре-
формированию гуманитарного образования в высшей технической 
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школе. Обосновывается роль гуманитарных, в частности истори-
ческих, дисциплин как важнейшего элемента системного образова-
ния будущих технических специалистов, основанной на комплекс-
ном объединении фундаментального, специального и гуманитарно-
го знания.

In article analyzed nowadays experience of Russian Federation in re-
forming humanitarian education in High Technique School. Author dem-
onstrates the role of humanitarian (fi rst of all historical) discipline as im-
portant element in the system education for the technical specialists that 
include fundamental, special and humanitarian spheres of knowledge.

Ключові слова: Україна, Російська Федерація, вища технічна школа, 
реформи, гуманітарна освіта, історичні дисципліни.

Нинішній період суспільного розвитку розглядається як пере-
хідний від індустріальної цивілізації до інформаційної. Нові реалії 
висувають принципово нові вимоги до системи вищої технічної осві-
ти — насамперед у контексті посилення її гуманітарної й гуманіс-
тичної компонент. 

Викладання гуманітарних дисциплін у вищій технічній школі 
виступає за цих умов важливим елементом системної освіти май-
бутніх технічних спеціалістів, базованій на комплексному поєднанні 
фундаментального, спеціального і гуманітарного знання. Між тим, 
об’єк тив ні потреби у запровадженні значної кількості нових, вкрай 
потрібних для підготовки технічних спеціалістів дисциплін, а також 
необхідність оптимізації навчального процесу у вищій технічній 
школі зумовили різке скорочення обсягу годин, відведених на ви-
кладання в українських вузах низки дисциплін гуманітарного цик-
лу, зокрема «Історії України». Це, у свою чергу, спричинило палкі 
дискусії у вітчизняному освітньому середовищі на тему доцільності/
недоцільності, а також і перспектив викладання гуманітарних дис-
циплін. З огляду на такі обставини, уявляється важливим вивчен-
ня позитивного і негативного досвіду реформування системи вищої 
технічної освіти в інших країнах — насамперед у сусідній Росії. 

Відзначимо, що історія розвитку освітніх систем у Росії по-
стійно перебуває у полі зору російських науковців, свідченням чого 
є поява серії досить цікавих авторських монографій [6; 7; 10]. Аналіз 
різноманітних тенденцій, що проявляються у сучасному російсько-
му освітньому просторі також викликає зацікавлення вчених. Пері-
одично готуються та видаються серйозні аналітичні розвідки на цю 
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тему [5]. Проводяться конференції, матеріали яких виходять друком 
[9]. Нарешті регулярно виходять у світ і офіційні статистичні мате-
ріали, які дають змогу аргументовано судити про ефективність тих 
чи інших впроваджуваних у життя освітніх реформ [8].

Мета даної статті — проаналізувати новітній досвід Російської 
Федерації з реформування гуманітарної освіти у вищій технічній школі.

Слід відзначити, що у вищій технічній школі Росії гуманітарна 
освіта наразі є обов’язковою, при цьому простежуються два виразних 
підходи до надання такої освіти майбутнім технічним спеціалістам:
— загальногуманітарний напрям розглядається як важливіша умова 

подолання технократизму, як складова системи гуманізації вищої 
технічної освіти;

— підготовка спеціалістів гуманітарного профілю у вищій технічній 
школі фактично розглядається як розширення «гуманітарного 
поля» за рахунок технічних вузів (ця новація в освітній практиці 
Росії переважно зумовлена комерціалізацією системи освіти).

Важливе значення має те, що Російська Федерація надає ве-
ликого значення опрацюванню державних освітніх стандартів. На 
сьогодні можна впевнено говорити про існування в Російській Фе-
дерації «кількох поколінь» державних стандартів, що ними визна-
чався і визначається зміст гуманітарної підготовки у закладах вищої 
технічної освіти.

Державні стандарти «першого покоління» розроблялися й 
були затверджені ще у 1993—1995 рр. Тоді було встановлено єди-
ний обсяг годин (1800 год.) на засвоєння циклу гуманітарних, со-
ціальних і економічних дисциплін. Загальновизнаним позитивом 
впровадження цих стандартів стало те, що в них пропонувався уні-
версальний обсяг навчальних ресурсів, подібний до того, що його 
пропонують провідні європейські університети. Водночас негати-
вами стало те, що зумовлене цими стандартами одночасне введення 
значної кількості нових для вузів дисциплін позначилося зниженням 
рівня викладання та засвоєння цих дисциплін. Крім того, надмірне 
подрібнення комплексу гуманітарних і соціально-економічних знань 
врешті призвело до виразного дублювання навчального матеріалу у 
навчальних курсах, що мали «спільне теоретичне коріння» — істо-
рії, культурології, політології, соціології тощо. 

15 січня 1998 р. Міністерство освіти РФ видало розпоряджен-
ня № 30-26 «Про тимчасовий науково-дослідницький колектив з 
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розробки нового покоління державних освітніх стандартів у части-
ні вимог до змісту і рівня підготовки бакалаврів та дипломованих 
спеціалістів по циклу “Загальні гуманітарні і соціально-економічні 
дисципліни”» [3].

На виконання цього розпорядження було сформовано колек-
тив науковців на чолі з академіком РАН, директором Інституту фі-
лософії РАН В. С. Степиним, який підготував «Вимоги (федераль-
ного компоненту) до обов’язкового мінімуму змісту та рівню під-
готовки бакалавра і дипломованого спеціаліста по циклу “Загальні 
гуманітарні і соціально-економічні дисципліни”».

Підготовлені «Вимоги» увійшли як додаток № 4 до наказу МОН 
РФ № 286 від 14 вересня 1999 р. «Про затвердження макетів держав-
них освітніх стандартів вищої професійної освіти і вимог (федераль-
ного компонента) до обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготов-
ки випускників» (нова редакція розділу 2 цього наказу затверджена 
наказом МОН № 644 від 25 жовтня 1999 р.) [3]. Додаток містив інфор-
мацію щодо структури і трудомісткості циклу, вимог до обов’язкового 
мінімуму змісту основних освітніх програм по циклу «Загальні гу-
манітарні і соціально-економічні дисципліни», вимог щодо знань та 
навичок по циклу, а також і щодо порядку його реалізації. 

Відповідно до прийнятих документів, цикл «Загальні гума-
нітарні і соціально-економічні дисципліни» мав складатися з 11 ба-
зових дисциплін (1. Іноземної мови; 2. Фізичної культури; 3. Історії 
людства (Росія і світ); 4. Культурології; 5. Політології; 6. Правознав-
ства; 7. Психології і педагогіки; 8. Російської мови і культури мови; 
9. Соціології; 10. Філософії; 11. Економіки).

Загальна трудомісткість циклу встановлювалася в обсязі 1800 го-
дин. Передбачалося, що Федеральний компонент циклу становитиме 
70% часу, а національно-регіональний (вузівський) — 30% загального 
обсягу годин, відведених на засвоєння дисциплін циклу. 15% загального 
обсягу навчальних годин пропонувалося відвести на дисципліни і курси 
за вибором студента. При цьому перелік цих дисциплін мав встановлю-
ватися безпосередньо вузом (факультетом).

Документ передбачав порядок, за яким при формуванні основ-
ної освітньої програми вуз (факультет) був зобов’язаний включити 
до навчальної програми щонайменше 5 обов’язкових дисциплін з 11 
базових. До переліку в обов’язковому порядку мали увійти «Іноземна 
мова» та «Фізична культура». Обсяг годин, відведених на засвоєння 
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трьох інших обов’язкових дисциплін мав бути не меншим, ніж 136 го-
дин. Передбачалася також можливість розширення вузом переліку 
обов’язкових дисциплін, проте у такому разі обсяг годин по окремих 
дисциплінах мав бути скорочений.

Окреме положення вказувало і на те, що в разі, якщо обра-
на вузом дисципліна виступає частиною загальної професійної або 
спеціальної підготовки, то виділені на її засвоєння години можуть 
бути перерозподілені в рамках циклу. Також відзначалося, що викла-
дання загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 
може здійснюватися у формі авторських лекційних курсів і різних 
видів колективних та індивідуальних практичних занять, завдань і 
семінарів по програмах, розроблених у самому вузі й таких, що вра-
ховують регіональну, національно-етнічну, професійну специфіку, а 
також науково-дослідницькі зацікавлення викладачів, що забезпечу-
ють кваліфіковане висвітлення тематики дисциплін циклу. 

Важливим було й положення документу про те, що зміст дис-
циплін циклу має бути професійно зорієнтованим з урахуванням 
профілю підготовки випускників і повинен сприяти реалізації за-
вдань у їхній професійній діяльності.

А проте оприлюднені «Вимоги» наразилися на досить жорстку 
критику науковців та освітян — насамперед істориків, частина яких у 
пресі охарактеризувала підготовлений документ як навмисне «прини-
ження історичної науки». «До каких пор наше историческое сообще-
ство будет отдавать на откуп чиновникам от науки наше будущее, вос-
питывать из студентов не патриотов и гуманистов, а деревянных солдат 
Урфин Джуса? — Ішлося в одному з критичних дописів. — До тех пор, 
пока составление подобных “федеральных компонентов” будет прохо-
дить без участия профессионалов, в министерских кабинетах вдали от 
научно-исследовательских и учебных центров страны» [2].

Очевидним наслідком суспільної полеміки стало те, що до обо в’яз-
ко вого переліку дисциплін врешті були внесені також навчальні дис цип-
лі ни «Філософія» і «Вітчизняна історія». Таким чином, перелік обо в’яз-
ко вих для засвоєння студентами дисциплін набув такого вигляду: 1. Фі-
лософія; 2. Вітчизняна історія; 3. Іноземні мови; 4. Фізична культура.

Також у 2000 році МОН РФ затвердило Державний освітній 
стандарт вищої професійної освіти з дисципліни «Вітчизняна істо-
рія», за напрямом 520800 «Історія» (напрям затверджено наказом 
МОН РФ від 2 березня 2000 р.) [3]. 
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Питання про потребу вироблення державних освітніх стандартів 
нового покоління актуалізувалося після того, як у вересні 2003 року 
Російська Федерація приєдналася до Болонської декларації 1999 року. 

За дорученням МОН РФ групі науковців на чолі з академіком 
РАН, доктором психологічних наук В. Д. Шадриковим було доручено 
опрацювати проект макета Держстандарту на підготовку бакалаврів-
спеціалістів та магістрів-спеціалістів, що і було виконан о. 

Виразною новацією підготовленого Держстандарту стала пропо-
зиція виключити з переліку обов’язкових для викладання у вищій тех-
нічній школі двох дисциплін — «Філософії» та «Вітчизняної історі ї». 

Однак і новий макет Держстандарту спричинив хвилю кри-
тики з боку науковців та освітян — насамперед філософів та істо-
риків, які цього разу охарактеризували запропоновані МОН новації 
як спроби ліквідації потрібних для молоді світоглядних навчальних 
дисциплін, «розстрілу освіти».

25 серпня 2004 р. розлогий критичний лист до МОН з приводу 
пропонованих нових підходів спрямував Голова відділення з філо-
софії, політології та релігієзнавства УМО з класичної університет-
ської освіти В. В. Миронов. «Содержание проекта, относящееся к 
вопросам социально-гуманитарного образования, — писав науко-
вець, — не выдерживает критики. Утверждается, что гуманитарные 
и социальные дисциплины формируют социально-личностные ком-
петенции будущего специалиста. Однако авторы готовы включить 
в качестве обязательных в социально-гуманитарный цикл лишь 
две дисциплины – иностранный язык и физическую культуру. На 
них отводится 80% учебного времени. При всём уважении к этим 
предметам заметим, что в большинстве западных университетов 
иностранный язык вообще является необязательной дисциплиной, 
а частным делом студента, что не мешает так организовать учебный 
процесс, что как раз иностранный язык там знают практически все.

Не может быть законченного высшего образования без фило-
софского образования, так как именно философия задает мировоз-
зренческие ориентиры, дает наиболее общий взгляд на окружающий 
мир, на структуру знания, дает представление о методологии позна-
вательного процесса, что является необходимым элементом станов-
ления гражданина, ученого и личности. 

Ссылки на то, что в западных вузах нет философии как обя-
зательной дисциплины, по меньшей мере, не точны. В ряде стран, 
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таких как Германия, она преподается и в большом количестве часов 
в гимназиях (это 12 или 13 годы обучения в школах), что соответ-
ствует возрасту российских студентов 1-2 курса; в той же Герма-
нии для прохождения образования по гуманитарным факультетам 
вы обязаны два года проучиться на философском факультете; во 
Франции философия является необходимым предметом для поступ-
ления на гуманитарные факультеты, необходимо предшествуя про-
фессиональному образованию; в Италии философия введена в вузы 
и т. д.» [4]. 

З подібною різкою критикою проекту нового стандарту ви-
ступив також і доктор філософських наук, професор кафедри 
логіки філософського факультету МДУ В. Бочаров. Професор 
охарактери зував підготовлений проект як спробу «розстрілу» вищої 
школи. «В свое время обоснованием введения обязательного курса 
истории отечества являлась задача воспитания патриотизма. — 
Писав професор. — И это по-прежнему составляет важную цель 
высшей школы. Теперь же, видимо, патриоты стране не нужны. Что 
же касается филосо фии, то ее исключение из числа обязательных 
дисциплин означа ет, что, наконец-то, лозунг “Наука сама себе фи-
лософия” вопло щается в жизнь на русской почве. Наконец-то, снова 
возвращает ся к жизни николаевское вышвыривание философии из 
высшей школы» [1]. 

Критичні виступи громадськості позначилися внесенням пев-
них коригувань у офіційно підготовлені документи, стосовні систе-
ми гуманітарної освіти у вищій технічній школі. Врешті було вирі-
шено оновити й самі державні освітні стандарти Росії. Відтак, згідно 
із Законом Ради Федерації № 309 від 5 грудня 2007 р. розпочалося 
впровадження нових Федеральних державних освітніх стандартів, 
що являли собою сукупність вимог, обов’язкових при реалізації 
основних освітніх програм початкової загальної, основної загальної, 
середньої (повної) загальної, початкової професійної, середньої про-
фесійної і вищої професійної освіти освітніми установами з держав-
ною акредитацією.

Запровадження нових стандартів позначилося черговою су-
спіль ною дискусією, яка не вщухає і досі. Утім, на нашу думку, на-
явність дискусії — є свідченням позитивних процесів у російському 
освітньому просторі, адже, як наголошує народна мудрість, лише у 
дискусіях народжується істина.
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Таким чином, у сучасному російському освітньому просторі 
усе ще актуальним залишається завдання інтеграційного, міждис-
циплінарного аналізу досягнень гуманітарних і природничих наук 
та розробки за результатами цього аналізу загальної Концепції гу-
манітаризації вищої технічної освіти, яка б враховувала умови діяль-
ності майбутнього технічного спеціаліста в новому інформаційному 
середовищі. У практичній площині усе ще не досягнуто консенсусу 
щодо сприйняття гуманітарної освіти у вищій технічній школі як 
природної складової гуманізації освітнього процесу. Це зумовлює 
дискусії про непотрібність викладання гуманітарних дисциплін у 
вищій технічній школі, а також і намагання скоротити години, від-
ведені на їх викладання.
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