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Шевченка, Київ.  Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2019.
Дисертацію присвячено дослідженню розвитку католицької освіти та
католицьких університетів Франції (кінець ХІХ – початок ХХІ століття), її
змістового компонента з урахуванням процесів реформування української
освіти та її входження до європейського освітнього простору. Зазначено, що в
сучасних умовах спостерігається гармонізація відносин між державою і
церквою.

Державний

комітет

України

у

справах

релігій

разом

з

Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій та фахівцями з цієї
проблематики розглянув і доопрацював, з урахуванням зауважень комітетів
Верховної Ради України, проект змін та доповнень до Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації». Проект передбачає введення в дію
нового, більш досконалого механізму вирішення релігійними організаціями
України багатьох питань, у тому числі й у сфері релігійної освіти, що
підкреслює актуальність проблеми нашого дослідження.
Визначено мету дослідження, яка полягає у цілісному аналізі соціальноекономічних, соціокультурних і педагогічних чинників розвитку католицьких
університетів Франції у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття,
виявленні особливостей,

провідних напрямів і тенденцій їх розвитку,

визначенні

творчого

можливостей

використання

прогресивних

ідей

французького досвіду модернізації університетської освіти в Україні.
Об’єктом дослідження обрано систему вищої освіти Франції.
Предметом дослідження є провідні напрями, періоди і тенденції
розвитку католицької університетської освіти Франції у другій половині ХІХ –
на початку ХХІ ст.
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Окреслено коло методів дослідження, основними з яких є: теоретичні,
порівняльно-аналітичний,
методи

узагальнення

історико-структурний,

та

систематизації.

На

діахронний,
основі

системний,

узагальнення

та

систематизації зарубіжного і вітчизняного досвіду проаналізовано поняттєвотермінологічний
наповнення
«університети

апарат

понять
при

дослідження,

«католицький
католицькій

зокрема,

університет»,

церкві».

відображено

змістове

«католицька

освіта»,

Охарактеризовано

соціально-

економічні, соціокультурні і педагогічні чинники, які впливали на створення,
розвиток і функціонування католицьких закладів вищої освіти, організації
освітнього процесу в них у досліджуваний період.
Проаналізувавши праці українських та іноземних дослідників про вплив
релігії

на

освіту

Франції,

було обґрунтувано

критерії, яким

відповідає періодизація розвитку католицької освіти Франції: історичний,
нормативний, методичний, змістовий, організаційний. На основі критеріїв
періодизації розвитку католицької освіти

було виокремлено чотири етапи

розвитку

які

католицької

освіти

Франції,

детерміновано

особливими

соціально-економічними, соціокультурними і педагогічними чинниками
розвитку католицьких університетів Франції у другій половині ХІХ – на
початку ХХІ століття.
З’ясовано, що з розвитком освіти в країнах Євросоюзу зростає і роль
приватних закладів вищої освіти при католицькій церкві. Діяльність
католицьких

університетів

передбачає

співробітництво

з

іншими

університетами та інститутами, а також з науково-дослідними центрами. У
дисертаційній

роботі

подано

характеристику

основних

міжнародних

організацій та федерацій, до яких входять університети при католицькій
церкві: 1. FIUCIFCU – Міжнародна федерація католицьких університетів, яка
об'єднує більше 200 університетів і католицьких установ, включаючи
університети Франції в Анже, Ліллі, Ліоні, Парижі і Тулузі; 2. FUCE –
європейська федерація католицьких університетів; 3. CEECU –

група

католицьких університетів Центрально-Східної Європи; 4. UDESCA – Союз
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католицьких вищих навчальних закладів.
Розглянуто процес реформування вищої освіти Франції протягом ХХ –
ХХІ століть, визначено головні її завдання для католицьких університетів:
забезпечення міцної наукової бази для навчання студентів, поєднання наукової
бази з якісною професійною підготовкою, яка дозволяє випускникам
реалізовувати як наукову, так і професійну кар’єру, що є відмінною рисою
французької моделі професійної підготовки фахівців вищого рівня.
Окреслено можливості творчого використання прогресивних ідей
французького досвіду

у закладах вищої освіти України з використанням

методології педагогічного прогнозування.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:
- вперше здійснено комплексне дослідження розвитку теорії і практики
організації освіти у католицьких університетах Франції, охарактеризовано її
базові принципи, завдання та тенденції розвитку;
- розкрито особливості розвитку освіти у католицьких університетах
Франції: спрямованість освітньої політики держави на створення нових умов
для здобуття якісної вищої освіти кожною особою; пошук інновацій в
організації педагогічного процесу у католицьких університетах Франції;
охарактеризовано

специфіку

функціонування

і

реформування

системи

католицької освіти (складність освіти країни загалом; здійснення державної
політики через регіональні представництва, дослідницькі центри і центри з
поширення наукових знань, а також французькі освітні спільноти);
- виявлено провідні тенденції розвитку університетів при католицькій
церкві Франції та України (створення нових освітніх напрямів, факультетів,
кафедр, розширення приміщень для навчання; скорочення державних витрат
на вищу освіту; фінансування католицьких університетів за рахунок прибутків
від земельної власності церкви; фінансова підтримка за рахунок благодійних
внесків та меценатства; підготовка кадрів як для церкви, так і для держави;
активна співпраця КУ з іншими ЗВО та міжнародними оpганізаціями);
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-

представлено

періодизацію

розвитку

освіти

у

католицьких

університетах Франції: виокремлено й охарактеризовано чотири періоди (І
період – 18751882 рр. – після ухвалення закону про вільну вищу освіту, який
дав поштовх для створення перших приватних закладів вищої освіти. У 1875 р.
паралельно було створено католицькі університети в Парижі, Ліллі, Ліоні,
Анже, а пізніше у Тулузі; ІІ період – 18821932 рр. – розвиток вищої освіти
Франції, розширення університетів при католицькій церкві: створення нових
напрямів навчання, відкриття кафедр, факультетів. Так, у Тулузі було створено
науковий факультет, факультети філософський і канонічного права в Парижі,
філософський у Ліоні; ІІІ період – 19321991 рр. – католицькі інститути
Франції стають частиною Міжнародної федерації католицьких університетів
(МФКУ), яка налічує 210 католицьких університетів світу, і тепер складають
національну групу UDESCAFIUC Франція. Це дало можливість активно
співпрацювати та обмінюватися педагогічним і науковим досвідом з іншими
закладами вищої освіти; ІV період – з 1991р.  до 2016 р. – створення
Європейської федерації католицьких університетів (FUCE). Організація сприяє
розвитку католицьких закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів,
академічній співпраці в галузі досліджень, а також обміну досвідом і знаннями
у сфері вищої освіти. 12 травня 2016 року було внесено додаток до Законів №
7321, 7322 «Про заклади вищої освіти приватної форми власності» у
Франції від 14.12.2015 та 1.02.2016 відповідно, у яких йдеться про надання
звання закладів вищої освіти приватним школам, серед яких Католицька
школа мистецтв і ремесел в Ліоні (École catholique des arts et métiers de Lyon
(Ecam Lyon), Католицький інститут вищих досліджень в Ла-Рош-сюр-Йон
(Institut catholique d'études supérieures (ICES) de La Roche-sur-Yon).
- вивчено та проаналізовано досвід католицьких університетів з
організації педагогічного процесу, який доцільно враховувати у практиці
роботи католицьких університетів України.
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До наукового обігу введено маловідомі документи та публікації у
періодичних виданнях, що розширюють межі сучасних знань про розвиток
католицьких університетів Франції (кінця ХІХ – початку ХХІ ст.).
Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть
бути використані викладачами закладів вищої освіти і студентами під час
розробки та вивчення навчальних дисциплін «Загальна педагогіка», «Історія
педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», спецкурсів
варіативних частин освітньої програм підготовки фахівців, проведення
семінарських, практичних занять; при підготовці та написанні підручників,
навчальних посібників.
Результати дослідження, обґрунтовані в дисертації провідні поняття,
висновки

й

узагальнення

можуть

бути

використані

вітчизняними

дослідниками як перевірені наукові матеріали для проведення історикопедагогічних і компаративно-педагогічних досліджень, з метою подальших
наукових розробок проблеми розвитку університетів при католицькій церкві
Франції, як складової європейського простору вищої освіти; у подальшій
науковій розробці змісту освіти вітчизняної вищої школи.
Ключові слова: розвиток католицької освіти Франції, релігійна освіта,
заклади вищої освіти приватного сектору, реформування вищої освіти України,
освітній процес.
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ABSTRACT
But Y.V. The development of Catholic Universities in France (the end of
XIX – the beginning of XXI century). – Qualification scientific work as a
manuscript.
Dissertation for the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences
in the specialty 13.00.01. – General Pedagogics and History of Pedagogics (01 –
Education / Pedagogy). –Taras Shevchenko National University of Kyiv. – The
Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine, Kyiv, 2019.
The dissertation is devoted to the problem of catholic education and
development of the catholic universities of France ( the end of XIX – the beginning
of XXI centuries), its semantic component taking into account the processes of
reformation of Ukrainian education and its including to European educational space.
It has been marked that in modern terms there is harmonization of relations
between the state and church. A state committee on businesses of Ukraine religions
together with Allukrainian Council of churches and religious organizations and
specialists of this problem have been considered and have been finished off, taking
into account the remarks of committees of Verkhovna Rada of Ukraine, the project
of changes and adding to The Law of Ukraine «On the right of conscience and
religious organizations». Project means introduction in an action new, more perfect
mechanism of decision religious organizations of Ukraine of many questions,
including in the field of religious education which underlines actuality of problem of
our research.
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Certainly purpose research, which consists in the integral analysis of socioeconomic, sociocultural and pedagogical factors of development of catholic
universities of France in the second half of XIX – at the beginning of XXI centuries,
features have been found out, leading directions and their progress trends,
possibilities of the creative use of progressive ideas of French experience of
modernization of university education are certain in Ukraine.
The system of higher education of France is select a research object.
The article of research are leading directions and progress of catholic
university formation of France trends in the second half of XIX – at the beginning of
XXI centuries.
The research methods have been outlined: theoretical, comparatively
analytical, historically-structural, methods of generalization and systematization.
On the basis of generalization and systematization of the works of Ukrainian
and foreign researchers we substantiated concept-terminology research vehicle, in
particular, the concepts «catholic university», «catholic education», «universities at
a catholic church» were exposed. Socio-economic, cultural and pedagogical factors
were described, which influenced on creation, development and functioning of
catholic establishments of higher education, organization of educational process in
the probed period. Having analyzed the works of the Ukrainian and foreign
researchers about influence of religion on formation of education in France, it was
grounded the criteria of division into periods of development of catholic education
in France: historical, normative, methodical, semantic, organizational.
Using the criteria of periodization of Catholic education, we have developed
and characterized four stages of formation and development of French Catholic
education, which is determined by socio-economic, cultural and pedagogical factors
of development of catholic universities of France in the second half of XIX – at the
beginning of XXI century. It was found out, that in the countries of European Union
grows the role of private establishments of higher education at a catholic church.
Activity of catholic universities is foreseen by a collaboration with other universities
and institutes, and also with research centers. It was given description of basic
9

international organizations and federations which include universities in the Catholic
Church in dissertation work: 1. FIUCIFCU – International Federation of Catholic
Universities, which includes more than 200 Catholic universities and institutions,
including the universities of France in Angers, Lille, Lyon, Paris and
Toulouse; 2. FUCE – European Federation of Catholic Universities; 3. CEECU – a
group of Catholic Universities of Central and Eastern Europe; 4. UDESCA – Union
of Catholic higher education esteblishments.
The process of reformation of higher education of France

has been

considered during XIX – XXI century, its main tasks for catholic universities have
been defined: providing of strong scientific base for the studies of students,
combination of scientific base with high-quality professional preparation, which
allows graduating students to realize both scientific and professional career which is
the distinguishing feature of the French model of professional preparation of
specialists of higher level.
Possibilities of the creative use of progressive ideas of French experience
have been outlined in establishments of higher education of Ukraine with the use of
methodology of pedagogical prognostication.
The scientific novelty of the results of research consists in:
- complex research of development of theory practices of organization of
education in the catholic universities of France has been carried out, it has been
described the base principles, tasks and progress trends;
- the features of development of education in the catholic universities of
France have been exposed: orientation of educational policy of the state on creation
of new terms for the receipt of high-quality higher education by every person; a
search of innovations is in organization of pedagogical process in the catholic
universities of France; the specific of functioning and reformation of the system of
catholic educationhas been described (complication of organization of education in
general; realization of public policy is through regional representative offices,
research centers, from distribution of scientific knowledges, and also the French
educational associations);
10

- leading progress of universities trends at the catholic church of France and
Ukraine has been found out (creation of new educational directions, faculties,
departments, expansion of apartments for studies; a cutback of the government
spending on higher education; financing of catholic universities is due to incomes
from agrarian property of church; sponsorship; training of personnels both for a
church and for the state; active collaboration CU with other establishments of higher
education and international organizations);
- the periodization of education at Catholic universities in France has been
presented: four stages have been selected and described (І stage – 18751882 – it
was adoption of the law about free higher education, which gave a shove for creation
of the first private higher educational establishments, in 1875 catholic universities
were created in Paris and Lille, later in Tuluza, Lyon and Angers; ІI stage –
18821932 – development of higher education in France, expanding universities in
the Catholic Church: the creation of new areas of learning, opening departments,
faculties; III stage – 19321991 – France Catholic institutions became a part of the
International Federation of Catholic Universities (IFCU), which had 210 Catholic
universities and now constitute a national group: UDESCAFIUC France; IV stage
– 19912016 – creation of the European Federation of Catholic Universities
(FUCE), which promoted the Catholic institutions of higher education and research
institutions, academic research cooperation and exchange of experience and
knowledge in the field of higher education. May 12, 2016 it was made to the Laws
№ 7321, 7322 «On higher education institutions of private property» in France
from 12.14.2015 and 02.01.2016, which refers to the provision of private higher
education schools, including the Catholic School of Arts and crafts in Lyon and
Catholic Institute of higher studies in La Roche-sur-Yon.
- experience of catholic universities in organization of pedagogical process
has been studied and has been analysed which can be take into account in practice of
work of catholic universities of Ukraine.
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Dissertation work contains rare documents and publications which extend the
limits of modern knowledges about development of catholic universities of France
(in the second half of XIX – at the beginning of XXI century).
Practical value of research. Research materials can be used by teachers of
establishments of higher education and students during development and study of
educational

disciplines

«General

pedagogics»,

«History

of

pedagogics»,

«Pedagogics of higher school», «Comparative pedagogics», special courses of
variant parts of educational programs of preparation of specialists, practical
employments.
The results of researches grounded in dissertation, leading concepts,
conclusions and generalizations, can be used as scientific materials for the
leadthrough of historical, pedagogical, comparative pedagogics researches, with the
purpose of subsequent scientific developments of problem of development of
universities at the catholic church of France, as a constituent of European space of
higher education; in subsequent scientific development of maintenance of formation
of ukrainian higher education.
Keywords: development of French Catholic education, religious education,
higher educational establishments of private sector, reforming higher education in
Ukraine, educational process.
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Перелік умовних скорочень
УКУ – Український католицький університет
AERES – Агентство з оцінки досліджень та вищої освіти
CCESP – Консультативний комітет з питань приватної вищої освіти
CEECU – група католицьких університетів Центрально-Східної Європи
CIHES – Міжнародна комісія з історії і дослідження християнства
FIUC – Міжнародна федерація католицьких університетів (фр. Fédération
internationale des universités catholiques)
FUCE – Європейська федерація католицьких університетів (фр.
Fédération Européen des universités catholiques)
UDESCA – Союз католицьких вищих навчальних закладів (англ. Union
of the Catholic Higher Educational Establishments)
OMAEC  всесвітня асоціація випускників католицьких шкіл (фр.
Organisation

Mondiale

des

Anciens

et

Anciennes

Élèves

de l’Enseignement Catholique)
FESIC  Федерація вищих навчальних закладів колективного інтересу
UGEI  Союз незалежних Великих шкіл
Поняття та терміни
Licentia docendi – є ліцензією (або дозволом) на навчання, надану
в середні віки кожній людині, яка бажає навчати в єпархії, єпископом або його
представником, у тому числі канцлером школи. Вона була створена з метою
об'єднання освітніх структур. Дана ліцензія не стосується напряму з права та
медицини.
Ліценціат,

ліцентіат

(лат.

«licentiatus»

–

допущений,

«licentia

doctorandi») – академічний ступінь, кваліфікація (в деяких країнах – вчений
ступінь), що купується студентом після закінчення ліцентіатури.
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У середньовічних університетах – проміжна ступінь між бакалавром і
доктором.
Кардинал – (лат. «cardo» – стрижень, «cardinalis» – головний) –найвища
посадова особа Католицької Церкви після Папи, єпископ з правом голосу при
виборі нового папи Римського, і член Колегії кардиналів, з посеред яких
обирається папа Римський. Всі кардинали разом складають Колегію
кардиналів

або

Священну

колегію,

що

наділена

правом

на конклаві обирати папу Римського.
Конвікт – (лат. «сonvictus», від «convivere» – жити разом) – учні, які
проживають у гуртожитках переважно при духовних католицьких навчальних
закладах за малу плату.
Десятина – (лат. «decenia») – церковний або світський податок,
поширений в Середньовіччі; десята частина доходів, яку сплачувало залежне
населення церкві у феодальний період в європейських країнах. Первісно
десятину давав князь єпископові як десяту частину своїх річних прибутків.
Курсор (лат. «cursor»)

– бакалавр-репетитор, що отримав право

тлумачення Священного Писання при досягненні їм двадцяти п'яти років.
Єпископ (або «наглядач») – служитель церкви, що має третю, вищу міру
священства.
Сентенцiарiй – викладач за «Сентенціями» католицького богослова
Петра Ломбардного. Петро Ломбардний (Петро Новарский, Петро Ломбард,
Ломбард, Ломбардець; лат. Petrus Lombardus) – католицький богослов і
філософ-схоласт XII століття. Його назвали «Магістр сентенцій» (лат.
«Magister sententiarum», по назві його найвідомішого твору «Сентенції в
чотирьох книгах»).
Чотири книги сентенцій (лат. «Libri Quattuor Sententiarum») –
богословська книга Петра Ломбардського, написана у ХІІ столітті. Це
систематизована збірка богослов'я, написана близько 1150 року; вона отримала

16

свою назву від «sententiae» (або авторитетні судження) щодо біблійних
уривків, що зібрані разом.
Схоласт ( грец. «вчений») – вчений, який викладав філософію в школах
Середньовіччя. Схоластика – систематична середньовічна філософія; назва
філософії в часи Середньовіччя.
Кармелітки – католицькі жіночі чернечі ордени, пов'язані спільною
духовною традицією з кармелітами, які живуть згідно з правилами
кармелітського статуту. Перші жіночі громади, які жили за правилами
кармелітського статуту, з'явилися при монастирях Італії та Німеччині в
середині XV століття. В даний час монастирі кармеліток діють в 13 країнах
світу.
Навчальна (Едукаційна) Комісія (комісія народної освіти) – державна
освітня інституція в Речі Посполитій, перше в Європі міністерство освіти.
Аскеза

–

вид

духовної

практики,

навмисне

самообмеження,

самовідданість, або виконання важких обітниць. Мета аскези – досягти певних
духовних цілей або набути надприродних здібностей.
Антропологія релігії – напрям у культурній антропології, що включає в
себе психологію
дисципліни –

релігії і соціологію

архаїчні

вірування

релігії.
в

Область

традиційних

досліджень

даної

суспільствах,

нові

релігії, проблема співвідношення магії, релігії і науки.
Есхатологія – розділ теології і філософії, що складає систему поглядів і
вірувань про кінець світу, а також про долю людства і Всесвіту після нього.
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Вступ
Актуальність дослідження. Глобалізація та інтеграція соціальних,
економічних і культурних процесів, що відбуваються у світі, та перспективи
розвитку нашої держави вимагають глибокого оновлення системи освіти,
зумовлюють її випереджувальний характер.
Методологію
особистості,

її

освіти,

що

самореалізації,

надає

пріоритетності

життєтворчості,

високодуховній

закладено

в

сучасних

державних документах: законах України «Про освіту» (2017), Національній
доктрині розвитку освіти України (2002), Національній стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 р. Державний комітет України у справах
релігій, разом з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій та
фахівцями з цієї проблематики, розглянув і доопрацював, з урахуванням
зауважень комітетів Верховної Ради України, проект змін та доповнень до
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», який був
прийнятий із змінами, внесеними згідно із Законами 18.10.2018 р. Проект
передбачає введення в дію нового, більш досконалого механізму вирішення
релігійними організаціями України багатьох питань, у тому числі й у сфері
релігійної освіти.
Особливої уваги заслуговує діяльність університетів при католицькій
церкві Франції, які є прикладом успішного розвитку для інших закладів вищої
освіти. Католицькі університети (або інститути) – це заклади вищої освіти, які
можуть вивчати і культивувати різні

напрями освіти: історія, педагогіка,

журналістика, медіа комунікації, філософія та ін. Проте, освітній процес і
наукові дослідження в них обов’язково мають базуватися на християнському
світогляді. До приватних закладів вищої освіти Франції належать п’ять
католицьких університетів: Паризький католицький університет (Université
Catholique de Paris), Лілльський католицький університет (Université catholique
de Lille), Ліонський католицький університет (Université catholique de Lyon),
Католицький університет Тулузи (Université catholique de Toulouse), Західний
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католицький університет в Анже (Université catholique d’Angers). Також діють
ще два інститути, які підпорядковані католицькій церкві і отримали статус
закладів вищої освіти відносно нещодавно: Католицький інститут вищих наук
(L’Institut catholique d’études supérieures) (2016) та Католицький інститут у
місті Ренн (l'Institut catholique de Rennes), яка є релігійною приватною
установою, створеною у 1989 р. з ініціативи єпархіального управління.
Після приєднання України до Болонського процесу (2005) відбулася
перебудова і вітчизняної системи вищої освіти. Вивчення досвіду Франції,
щодо

удосконалення

університетської

освіти,

відповідно

до

вимог

загальноєвропейського простору вищої освіти, може позитивно вплинути на
реформування системи освіти України.
Місце та роль релігії у розвитку української освіти досліджували у своїх
працях

М. Бабій,

А. Друзенко,

В. Єленський,

І. Петренко,

Л. Рощина,

О. Рублюк, та інші видатні українські педагоги. В. Балух, М. Лагодич та
О. Сухомлинська зауважують необхідність встановлення взаємовідносин між
релігією, наукою та освітою.
Історико-педагогічні

проблеми

через

осмислення

філософського

підґрунтя освіти та особливості педагогічної традиції репрезентують у своїх
наукових

працях

Л. Березівська,

Л. Вовк,

Н. Дічек,

Т. Завгородня,

С. Золотухіна, В. Кравець, І. Курляк, О. Радул, І. Стражнікова, Б. Ступарик,
М. Ярмаченко та ін..
У контексті нашого дослідження важливого значення набули стратегії
розвитку вищої освіти при католицькій церкві Франції упродовж ХІХ–ХХІ ст.,
які окреслюють переважно французькі педагоги та історики, зокрема:
К. Агюлон (C. Agulhon), Ж.-Л. Аудук (J.-L. Auduc), Б. Берштейн (B. Berstein),
Ж. Беяр-П’єрло

(J. Bayard-Pierlot),

Л. Брокліс

(L. Brockliss),

М. А. Брош

(M.A. Bloch), А. Лаут (A. Louth).
Розвиток вищої освіти Франції був предметом досліджень також
багатьох українських компаративістів. Серед них спостерігається тенденція до
висвітлення

окремих

аспектів

проблематики

освітніх

реформ
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(А. Джуринський,
К. Корсак,

Т. Завгородня,

Н. Лавриченко,

С. Золотухіна,

Т. Левченко,

Л. Зязюн,

Л. Макарова,

І. Козьменко,

А. Максименко,

Т. Мельник, А. Ржевська, П. Уваров та ін.).
Цікавими для нашого наукового дослідження є праці французьких
учених: А. Бодріяр (A. Baudrillart), Р. Гандійон (R. Gandilhon), А. ГоржеонЛіскен (A. Goergeon-Liskenne), С. Дажен (C. Dagens), Ф. Денвіль (F. Dainville),
М.-П. Жутар (M.-P. Joutard), Ж. Б. Лебіг (J. B. Lebigue), С. Мансо (C. Manceau),
П. Фере (P. Feret), які висвітлювали загальні положення, важливі для вивчення
проблем становлення релігійної освіти.
Вивченню системи освіти та виховання у католицьких університетах
західноєвропейських країн і США присвятили свої праці відомі іноземні
науковці

такі

як

Е. Дюркейм

(E. Durkheim)

(філософія

німецьких

університетів), С. Кюртіс (S. Curtis) (історія католицького навчання Великої
Британії), Д. Леві (D. Levy) (приватна вища освіта європейських країн),
С. Хорват (S. Horvath) (католицький університет Америки).
Ґрунтовні

наукові

концепції

французьких

освітян

Ф. Альтбах

(Ph. Altbach), Г. Антуан (G. Antoine), С.-Е. Дю Буле (C.-E. du Boulay), Л. Ліард
(L. Liard), Ф. Лот (F. Lot), Ж. Мінот (J. Minot), Ж.-С. Пассерон (J.-C. Passeron),
А. Рено (A. Renaut) розкривають методологічні засади модернізації системи
вищої освіти Франції. Праці французьких політичних діячів Ф. Гізо (F. Guizot),
В. Кузен

(V. Cousin),

С. Кюртіс

(S.-J. Curtis),

документи

Конференції

президентів французьких університетів, Асоціації європейських університетів
та інших французьких і європейських організацій, наукові джерела й аналіз
автентичних документів свідчать про те, що вища освіта у Франції постійно
розвивається і є однією з передових у світі.
Проте,

незважаючи

на

значну

кількість

наукових

досліджень,

присвячених проблемам модернізації системи вищої освіти Франції, у працях
французьких і вітчизняних науковців немає комплексного дослідження
проблеми розвитку університетів при католицькій церкві, як необхідної
складової французької вищої освіти (тенденції, структура, зміст, функції), що
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зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження: «Розвиток
католицьких університетів Франції (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота проведена відповідно до науково-дослідної теми
факультету психології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка «Розвиток цілісності особистості в контексті соціальних змін:
соціальні, психологічні та педагогічні аспекти» (державний реєстраційний
номер 0114U003481).
Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради
факультету психології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (протокол № 6 від 22 грудня 2011 р.) і погоджено в Міжвідомчій
раді з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в
Україні (протокол № 4 від 23 квітня 2013 р.).
Мета

дослідження

–

охарактеризувати

розвиток

католицьких

університетів Франції у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст., виявити
тенденції та виділити періоди розвитку католицької університетської освіти з
урахуванням соціо-культурних, економічних та педагогічних чинників,
визначити

можливості

творчого

використання

прогресивних

ідей

французького досвіду модернізації університетської освіти в Україні.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. Висвітлити теоретичні засади та розкрити поняттєво-термінологічний
апарат дослідження, здійснити історико-педагогічний аналіз становлення та
розвитку системи католицької освіти Франції за період з кінця ХІХ – до
початку ХХІ ст.
2. Виявити соціально-економічні, соціокультурні і педагогічні чинники,
які впливали на створення, розвиток і функціонування католицьких
університетів Франції кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
3. Охарактеризувати особливості реформування та функціонування
сучасної католицької освіти та виявити тенденції розвитку освіти у
21

католицьких університетах Франції в контексті глобалізації міжнародного
освітнього простору.
4. Виокремити і обґрунтувати періоди становлення і розвитку католицької
університетської освіти у Франції.
5. Визначити можливості творчого використання прогресивних ідей
французького досвіду у закладах вищої освіти України.
Об’єкт дослідження – система вищої освіти Франції.
Предмет дослідження – провідні напрями, періоди і тенденції розвитку
католицької університетської освіти Франції у другій половині ХІХ – на
початку ХХІ ст.
На різних етапах наукового пошуку було використано такі основні
методи дослідження:
-

теоретичні

(вивчення,

узагальнення,

систематизація

архівних

документів, науково-педагогічної літератури зарубіжних і вітчизняних
першоджерел з теми дослідження для з’ясування стану опрацювання
проблеми);
-

порівняльно-аналітичний

(порівняння

та

зіставлення

тенденцій

розвитку французької та української католицької освіти, а також аналіз
організації педагогічного процесу в університетах при католицькій церкві
Франції та України);
- історико-структурний (виявлення історичних особливостей та
основних тенденцій розвитку теорії та практики католицької освіти Франції,
ознайомлення із нормативно-правовою і законодавчою базою, яка забезпечує
ефективність її функціонування);
- діахронний (метод періодизації) (дослідження якісних змін у процесі
реформування змісту університетської освіти сучасної Франції);
- системний (для осмислення реформування та розвитку католицьких
університетів Франції як цілісного й багатогранного процесу освітніх змін);
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- методи узагальнення, систематизації вивчених документів, освітніх
програм, одержаних фактів (для вивчення стану діяльності католицьких
закладів вищої освіти Франції та України у сучасних умовах).
Теоретичною основою дисертації є:
– інноваційні ідеї учених щодо реформування вищої освіти й тенденцій її
розвитку в Україні (О. Васюк, Н. Дічек, С. Золотухіна, М. Згуровський,
Л. Кнодель, В. Кравець, Т. Левченко, П. Лузан, В. Майборода, О. Плахотнік,
Д. Розовик, О. Савченко та ін.);
– методологічні
(Н. Авшенюк,

положення

А. Друзенко,

А. Максименко,

сучасної

К. Корсак,

І. Малицька,

порівняльної

педагогіки

Н. Лавричеко,

О. Локшина,

О. Овчарук,

Л. Пуховська,

О. Матвієнко,

О. Радул, А. Сбруєва, О. Сухомлинська, Т. Харченко, О. Хміль та ін.);
– концепції розвитку університетської освіти в європейських країнах
(Л. Брокліс,

Ж. Верже,

Ж. Ле Гофф,

Ж. Віллар,

Т. Левченко,

Л. Гаврутенко,

О. Локшина,

Г. Гінкель,

О. Матвієнко,

А. Гласе,

Б. Мельниченко,

Дж. Озга, І. Попова, А. Ржевська, Г. Трайль, Й. Фрид);
 роль релігії у розвитку університетської освіти (М. Бабій, В. Балух,
Дж. Брук,

Ж.-П. Віллен,

Дж. Стівенсон,

Дж. Вуд,

В. Єленський,

Н. Діакон,

Е. Жильсон,

Д. Джарвіс,

К. Доусон,

А. Задорожнюк,

І. Курляк,

М. Лагодич, Й. Лортс, В. Любащенко, М. Маурітсон, О. Панич, А. Радченко,
Л. Рощина, С. Токарев, В. Фенич та ін.);


концепції

(Т. Дрожжина,
А. Максименко,

розвитку

та

Л. Зазюн,
О. Мельничук,

реформування

І. Козьменко,
В. Меньшиков,

вищої

освіти

К. Корсак,
Т. Мельник,

Франції

Л. Макарова,
В. Папіжук,

Н. Сидорова, О. Хміль, Т. Харченко);
 ідеї французьких учених щодо реформування університетської освіти
Франції (C. Agulhon, Ph. Altbach, G. Antoine, C. Barrera, C.-E. du Boulay,
V. Cousin,

S.-J. Curtis, L. Liard, F. Lot, A. Gefen, F. Guizot, L. Francois,

V. Karady, J.-B. Lebigue, F. Lefresne, J. Malavie, C. Manceau, G. Mathieu,
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P. Merle, J. Minot, J.-C. Passeron, E. Picard, F. Ponteil, A. Prost, A. Renaut, J.C. Ruano-Borbalan, I. Sandillion, V. Troger).
Джерельну базу дослідження становлять:
 законодавчі та нормативні документи щодо розвитку вищої освіти
України, у яких розглядається проблеми релігійної освіти: Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті; закони України «Про
освіту» від 2017 (№ 38-39, ст. 380); Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 р.; стаття 15 Конституції України, якою закріплено
ідеологічний плюралізм, як одну з фундаментальних засад суспільного життя
в Україні; доповнення до Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації»; дані Департаменту у справах релігій та національностей
Міністерства культури України;
 європейські нормативні документи, офіційні документи Французької
Республіки, закони, звіти урядових комісій, міністрів, які визначають
стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти Франції: Loi 71576 du 16
juillet 1971 relative a l'apprentissage; Loi de programme 851371 du 23 decembre
1985 sur l'enseignement technologique et professionnel; Les missions de
l’enseignement supérieur: principes et réalités; Rapport au Président de la
République, 1997; Déclaration de Bologne de 19 juin 1999; Décret n° 2002482
du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur
de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur; Manifeste
pour une réforme démocratique de l’enseignement surèrieur; Bulletin officiel # 19
du 12 mai 2016 de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation;
 дані науково-педагогічної періодики про розвиток католицької освіти
та університетів при католицькій церкві Франції у різні періоди розвитку:
L'enseignement catholique: sa mission et ses exigences actuelles ans la societe et
dans l'eglise / Mgr Claude DAGENS; Enseignements de l'Histoire des Religions a
l'ecole / Rapport de M. Philippe JOUTARD; Le systeme educatif en France, sous la
direction de Christine Szymankiewicz: la Documentation francaise; Reduire les
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sorties prococes: un objectif central du programme «education et formation 2020»;
L'Universite catholique de l'Ouest. Diplomes proposes a l'UCO; Organisation
Mondiale des Anciens et Anciennes Élèves de l’Enseignement Catholique; Rapport
a Monsieur le Ministre de l'education nationale par Henry Rousso;
 дисертаційні

дослідження,

автореферати,

матеріали

науково-

практичних конференцій, публікації з питань загальної педагогіки та історії
педагогіки, матеріали з теорії та практики розвитку католицької освіти в
університетах Франції, розміщених у фондах бібліотек та науково-дослідних
інституцій;
 освітні програми та навчальні плани закладів вищої освіти України і
Франції, за якими здійснюється підготовка фахівців для закладів католицької
освіти: Oсвітні програм УКУ; Diplomes proposes a l'UCO; Le programme de
l’Université de Toulouse; The Semester Abroad program in Ukrainian Catholic
University; Дані Департаменту у справах релігій та національностей
Міністерства культури України;
 енциклопедії, реферативні видання, українська та зарубіжна науковопедагогічна періодика фондів бібліотек: Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича,
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. Сухомлинського,
бібліотеки Українського

католицького

університету,

бібліотеки

при

Католицькому інституті Парижа (La bibliothèque Institut Catholique de Paris).
Основними офіційними документами з питань вищої освіти при католицькій
церкві Франції та України стали документи міжнародних організацій
ЮНЕСКО (UNESCO), Європейської федерації католицьких університетів
(European Federation of Catholic Universities, FUCE), Міжнародної федерації
католицьких університетів (International Federation of Catholic Universities,
FIUCIFCU).
Хронологічні межі дослідження охоплюють період кінця ХІХ –
початку ХХІ ст. Вибір нижньої межі – кінець ХІХ ст., а саме 1875 рік –
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пов’язаний із часом створення перших університетів при католицькій церкві
Парижа, Лілля, Ліона та Західного католицького університету в Анже
(Франція). Верхня хронологічна межа визначається початком ХХІ ст., а саме
2016 роком, коли було внесено додаток до Законів № 7321, 7322 «Про
заклади вищої освіти приватної форми власності» у Франції від 14.12.2015 та
1.02.2016 відповідно, у яких йдеться про надання звання закладів вищої освіти
приватним школам, серед яких Католицька школа мистецтв і ремесел в Ліоні
(École catholique des arts et métiers de Lyon (Ecam Lyon), Католицький інститут
вищих досліджень в Ла-Рош-сюр-Йон (Institut catholique d'études supérieures
(ICES) de La Roche-sur-Yon). Згідно цього додатку до законів було продовжено
ліцензію католицьким університетам у Тулузі та Ліоні.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому,
що:
- здійснено комплексне дослідження розвитку теорії і практики
організації освіти у католицьких університетах Франції, охарактеризовано її
базові принципи та завдання;
- розкрито особливості розвитку освіти у католицьких університетах
Франції: спрямованість освітньої політики держави на створення нових умов
для здобуття якісної вищої освіти кожною особою; пошук інновацій в
організації педагогічного процесу у католицьких університетах Франції;
охарактеризовано

специфіку

функціонування

і

реформування

системи

католицької освіти (здійснення державної політики через регіональні
представництва, дослідницькі центри і центри з поширення наукових знань, а
також французькі освітні спільноти);
- виявлено тенденції розвитку університетів при католицькій церкві
Франції та України (створення нових освітніх напрямів, факультетів, кафедр,
розширення приміщень для навчання; скорочення державних витрат на вищу
освіту; фінансування католицьких університетів за рахунок прибутків від
земельної власності церкви; фінансова підтримка за рахунок благодійних
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внесків та меценатства; підготовка кадрів як для церкви, так і для держави;
активна співпраця КУ з іншими ЗВО та міжнародними оганізаціями);
- виокремлено чотири періоди розвитку освіти у католицьких
університетах Франції (І період – 18751882 рр. – після ухвалення закону про
вільну вищу освіту, який дав поштовх для створення перших приватних
закладів вищої освіти. У 1875 р. паралельно було створено католицькі
університети в Парижі, Ліллі, Ліоні, Анже, а пізніше у Тулузі; ІІ період –
18821932 рр. – розвиток вищої освіти Франції, розширення університетів при
католицькій церкві: створення нових напрямів навчання, відкриття кафедр,
факультетів. Так, у Тулузі було створено науковий факультет, факультети
філософський і канонічного права в Парижі, філософський у Ліоні; ІІІ період –
19321991 рр. – католицькі інститути Франції стають частиною Міжнародної
федерації католицьких університетів (FIUC), яка налічує 210 католицьких
університетів

світу.

Це

дало

можливість

активно

співпрацювати

та

обмінюватися педагогічним і науковим досвідом з іншими закладами вищої
освіти; ІV етап – 19912016 рр. – створення Європейської федерації
католицьких університетів (FUCE), яка спрямована на підтримку та розвиток
університетів
католицьких

при

католицькій

закладів

вищої

церкві;

освіти

та

організація

сприяє

науково-дослідних

розвитку
інститутів,

академічній співпраці в галузі досліджень, а також обміну досвідом і знаннями
у сфері вищої освіти. 12 травня 2016 року було внесено додаток до Законів №
7321, 7322 «Про заклади вищої освіти приватної форми власності» у
Франції від 14.12.2015 та 1.02.2016 відповідно, у яких йдеться про надання
звання закладів вищої освіти приватним школам, серед яких Католицька
школа мистецтв і ремесел в Ліоні та Католицький інститут вищих досліджень
в Ла-Рош-сюр-Йон, а також продовження ліцензії католицьким університетам
у Тулузі та Ліоні;
- вивчено та проаналізовано досвід католицьких університетів Франції з
організації

педагогічного

процесу,

окреслено

подальші

перспективи
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ефективного використання цього досвіду у практиці роботи католицьких
університетів України.
Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть
бути використані викладачами закладів вищої освіти та студентами під час
розробки та вивчення навчальних дисциплін «Загальна педагогіка», «Історія
педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», спецкурсів
варіативних частин освітніх програм підготовки фахівців, проведення
семінарських, практичних занять; при підготовці та написанні підручників,
навчальних посібників і методичних вказівок та рекомендацій.
Результати дослідження, обґрунтовані в дисертації провідні поняття,
висновки

й

дослідниками

узагальнення
для

можуть

проведення

бути

використані

історико-педагогічних

і

вітчизняними
компаративно-

педагогічних досліджень з метою подальшого вивчення проблеми розвитку
університетів при католицькій церкві Франції як складової європейського
простору вищої освіти; у подальшій науковій розробці змісту освіти
вітчизняної вищої школи.
Основні положення та результати дисертаційної роботи впроваджено в
навчально-виховний процес Житомирського державного університету імені
Івана Франка (довідка № 510 від 13 грудня 2016 р.), Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
(довідка № 504 від 18 травня 2017 р.), Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (довідка № 1155 від 7 серпня 2017 р.),
Українського католицького університету (довідка № 4 від 17 жовтня 2017 р.).
Результати дослідження апробовано шляхом їх оприлюднення на
міжнародних конференціях: «Інноваційні процеси в освітньому просторі:
доступність, ефективність, якість» (Луганськ, 2012), «Педагогічна

освіта і

наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи»
(Львів, 2013), «Оцінка наукового розвитку психологічних і педагогічних наук»
(Москва, 2013), «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики» (Київ,
2013), «Креативні технології морального і патріотичного виховання молоді як
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основа успішного розвитку особистості» (Вінниця, 2013), «Сучасні технології
формування духовно-патріотичних і національно-демократичних цінностей
студентської молоді у контексті євроінтеграційних процесів» (Житомир, 2015),
«Теорія і методика професійної освіти» (Київ, 2016), «Сучасні проблеми
підготовки вчителя і його професійного удосконалення» (Чернігів, 2017),
«Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса,
2018); всеукраїнській конференції «Треті сіверянські соціально-психологічні
читання» (Чернігів, 2012).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження подано у 17
одноосібних публікаціях, серед них: 11 статей – у наукових фахових виданнях,
у тому числі – 2 статті в іноземних виданнях, включених до міжнародних
наукометричних баз; 6 публікацій апробаційного характеру.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається
зі вступу, переліку умовних позначень, трьох розділів, висновків до розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел на 32 сторінках (334
позиції, із них 133 іноземними мовами), додатків. Повний обсяг дисертації –
276 сторінок (основного тексту 196 сторінок). У роботі подано 6 таблиць, 10
рисунків та 14 додатків на 32 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
КАТОЛИЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ
У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.1.

Релігійний аспект у системі розвитку освітніх закладів у

дослідженнях французьких та вітчизняних педагогів.
На початок 2016 р. до системи релігійної освіти України належали 198
закладів освіти (з яких: закладів вищої освіти – 129, середньої – 69), у яких
навчалися 8195 слухачів денної і 11667 слухачів заочної форми навчання [161].
Релігієзнавство утвердилось у закладах вищої світи як одна із самостійних
галузей гуманітарного знання. Цьому сприяли розробки навчальних програм,
видання навчально-методичних рекомендацій і навчальних посібників, а також
досвід викладання таких дисциплін з огляду на вимоги Болонського процесу.
Сьогодні спеціальність «теологія» проліцензовано лише в кількох закладах
вищої освіти України, а саме:
- Національному університеті «Острозька академія»;
-

приватному ЗВО «Карпатський університет імені Августина
Волошина»;

- Українському католицькому університеті;
-

Європейському університеті;

- Чернівецькому

національному

університеті

імені

Юрія

Федьковича (з 2013 р. кафедру релігієзнавства та теології
перейменували на кафедру культурології, релігієзнавства та
теології).
Динамічний процес розвитку та активне входження римо-католицької
церкви в українське суспільство, що стало можливим з початком розбудови
української державності, зумовили велику зацікавленість з боку суспільства.
Вагомий внесок католицької освіти полягає в активній місіонерській
діяльності, що ефективно використовує продуктивну для неї сучасну ситуацію,
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коли релігію та освіту розглядають як рівнозначні та взаємодоповнювальні
дискурси.
Серед

вітчизняних

«університетських»

компаративістів,

сюжетів,

слід

назвати

які

зверталися

до

імена

Н. Авшенюк

[1],

Н. Лавриченко [96, 97], О. Локшина [102, 103], О. Овчарук [135-137],
В. Папіжук [144], Л. Пуховська [156], А. Сбруєва [169], С. Сисоєва [171],
О. Хміль [196]; різні аспекти реформування вищої школи висвітлюють у своїх
дослідженнях В. Андрушенко [2], В. Кравець [91], О. Плахотнік [151, 152],
Н. Протасова [155], С. Сисоєва [171].
Історико-педагогічні

проблеми

через

осмислення

філософського

підґрунтя освіти та особливості педагогічної традиції закладів вищої освіти на
території сучасної України репрезентують у своїх наукових працях
Л. Березівська [9], Л. Вовк [35], Н. Дічек [53], Т. Завгородня [64], С. Золотухіна
[73], В. Кравець [91], І. Курляк [94, 95], О. Радул [157], І. Стражнікова [176],
Б. Ступарик [177], М. Ярмаченко [201] та ін..
Фомування та розвиток університетської освіти Франції було розглянуто
у працях таких вітчизняних вчених, як: В. Андрущенко [2], О. Гура [47],
Т. Дрожжина [56], Л. Зазюн [66-68], В. Ігнатович [75], К. Корсак [89; 90],
А. Максименко [110-116], М. Поляков [153], П. Уваров [186; 187] та ін. Серед
французьких педагогів, які досліджували університетську освіту, можна
виділити: Л. Брокліса [13], Ж.-Л. Бурсен [221, с.128], Ж. Верже [30; 31],
Г. Ван Гінкеля [43], К. Дюранд [242], Л. Ліарда [285], Ф. Лота [295],
Ж. Малав’є [299], Є. Пікард [313, с. 11-33], В. Трогера [331], М. Турнієр [330],
Ж. Фіжеля [249], Л. Франсуа [252] та ін..
Важливим аспектом дослідження є передусім докторські та кандидатські
дисертації, які присвячені компаративістиці європейської освіти.
В. Папіжук у своїй кандидатській дисертації «Реформування змісту
загальної середньої освіти у Франції» (2011 р.) характерихує реформування та
модернізацію програми загальної школи Франції, що включає початкову
школу та колеж [144]. Автор аналізує гуманістичний, інформаційний,
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культурологічний та особистісно зорієнтований підходи в системі навчання.
Серед сучасних тенденцій розвитку французької освіти В. Папіжук підкреслює
важливість зменшення навантаження на учнів, а також обов’язковою є вимога
до поглибленого вивчення французької мови як рідної. Одним із важливих
моментів є узгодженість програми материнської школи з програмами
середньої школи [144].
У своїй докторській дисертації «Тенденції розвитку змісту шкільної
освіти в країнах Європейського Союзу» (2011 р.) О. Локшина досліджує
систему шкільної освіти у країнах Європейського Союзу, якісні зміни, що
відбуваються у процесі розвитку змісту шкільної. Автор характеризує такі
загальні тенденції в системі освіти, як стандартизація, компетентнісна
спрямованість, аналізує моделі змісту початкової, базової та середньої освіти в
країнах ЄС [103].
Докторську дисертацію «Педагогічні основи соціалізації учнівської
молоді в країнах Західної Європи» (2006 р.) Н. Лавриченко присвячує
початковій освіті як одній із складових загальної освіти. Автором
проаналізовано моделі західноєвропейських шкіл, розкриває ключову роль
учителя у передачі знань учням, та важливість взаєморозуміння учителя та
батьків учнів [97].
Основні засади функціонування вищої освіти Франції є предметом
докторської

дисертації

А. Максименка

«Становлення

та

розвиток

університетської освіти Франції (ХІХХХ століття)» [116]. Автор у своїй
роботі здійснив історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку
системи університетської освіти Франції упродовж ХІХХХ ст., виділив
основні етапи та періоди розвитку університетів:
I період – від заснування перших університетів Франції у ХII ст. до 1806
р. Донаполеонівський період, коли по суті не існувало чіткої системи
університетської освіти, а діяли окремі навчальні заклади;
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II період – 18061876 рр. Створення і діяльність Імператорського
університету, в якому функціонували академічні та професійні факультети. На
цьому етапі закладено підґрунтя для систематизації університетської освіти;
III

період

– 18771944

рр.

Утворення

і

розвиток

системи

університетської освіти, після реформування Наполеонівського університету
урядом Третьої республіки (18701940 рр.);
IV період – 19451979 рр. Повільний розвиток системи університетської
освіти після Другої світової війни до загальносуспільної кризи в освітній
галузі та прийняття закону про орієнтацію вищої освіти Е.Фора (1968 р.);
V період – 19802005 рр. Реформування університетських закладів у
новітній час (від прийняття закону А.Саварі (1984 р.) до запровадження нової
органіграми вищої освіти LMD (2002 р.).
А. Максименко проаналізував також суспільно-економічні чинники, що
вплинули на розвиток і модернізацію закладів вищої освіти Франції. Детально
проаналізувавши динаміку розвитку університетської освіти автор зауважив,
що французька університетська освіта зазнала численних змін, що були
зумовлені

політичними,

соціально-економічними

та

культурологічними

чинниками [116].
Т. Харченко у своїй кандидатській дисертації «Взаємодія школи та
соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції» (2002)
вивчає структуру та надання освітніх послуг освітніх закладах Франції, які
готують майбутніх учителів на засадах індивідуального підходу [195].
Громадянське виховання як чинник демократизації французького
суспільства аналізує у своїй дисертації «Загальнолюдські цінності в контексті
громадянського виховання учнів середньої школи у Франці» (2004)
О. Бажановська

[6].

Автор

характеризує

сучасні

теоретичні

основи

громадянського виховання у Франції в умовах міжкультурної інтеграції. У
роботі також виявлено основні напрямки формування загальнолюдських
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цінностей у процесі громадянської освіти, а також у позашкільній роботі
загальноосвітніх шкіл Франції.
М. Зверева у своїй дисертації «Професійна соціалізація учнів середніх
загальноосвітніх шкіл Франції» (2010), аналізує проблеми професійної
соціалізації

учнів

середніх

загальноосвітніх

шкіл

Франції,

зображує

можливості використання позитивного французького досвіду у вітчизняній
педагогічній теорії й практиці. Автор визнає французьку середню школу як
пріоритетний інститут професійної соціалізації учнів, що пов’язується як з
диференційованим

характером

навчання,

так

і

сучасними

соціально-

економічними умовами розвитку суспільства [65].
Основні методи виховання моральних цінностей у французькій школі на
сучасному етапі характеризує у своїй дисертації «Система виховання
моральних цінностей учнів у школах Франції» (2013) Т. Глоба. Автор
досліджує досвід упровадження у виховний процес школи нових виховних
технологій. Зазначає, що інтерактивні методи виховання моральних цінностей
є досить ефективними та розповсюдженими у формуванні почуттєвої,
інтелектуальної та ціннісної сфер особистості. Т. Глоба наголошує, що у
сучасній французькій педагогіці відсутня чітка система методів виховання
моральних цінностей. Автор аналізує та порівнює французьку та вітчизняну
педагогічну, психологічну, науково-методичну літератури [44].
Темі приватного сектору вищої освіти України, до якого входить
католицький університет, присвячували свої праці В. Андрушенко, В. Астахов,
Л. Березівська [2, 3, 9].
Серед західних учених другої половини XIX ст., які вивчали історію
створення та розвитку католицьких університетів, слід згадати Г. Бедуель
[215], А. Бодріяра (розвиток Вищих шкіл та католицьких інститутів) [212],
С. Дажена (місія католицьких університетів) [232], Ж. Доре [239], Ф. Жутард
[259], Х. Жюдікель [265], Б. Клод (розвиток факультетів теології в інститутах
та університетах Франції) [222], Б. Коедісйон (вплив католицької церкви на
вищу освіту) [213], О. Ландрон (Західний католицький університет) [275, 276],
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М. Нуссбом (вплив церкви на створення та розвиток Гарвардського
університету)

[301],

Ф. Паульсена

[146].

Відомості,

що

містяться

у

фундаментальних монографіях цих авторів, на сьогодні певною мірою
застаріли,

однак

загалом

ці

дослідження

зберігають

своє

значення.

С. Квастель, Б. Кублакова-Руколь, І. Козьменко присвятили середньовічним
університетам Франції та Італії низку статей науково-популярного характеру
[78; 93; 86].
Французький історик, фахівець в області релігійних наук не лише у
Франції, але і в сучасній Європі, Бруно Нево (фр. Bruno Neveu) проводив
дослідження протягом кількох років для майбутньої докторської дисертації на
тему взаємин Церкви і Французького університету. У своєму дослідженні
автор близько шестисот сторінок присвячує питанням створенню закладів
вишої освіти при католицькій церкві, вплив релігії на світогляд студентів,
залежність університетів від освітніх реформ та революцій, які відбувалися в
країні [310, c.269294].
Для України наразі більш важливою є проблема відношення між
релігією та освітою. З одного боку, є законодавчі документи, які регулюють ці
відносини, а саме: Конституція, Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації» [71], Закон України «Про освіту» [69], Закон України
«Про вищу освіту» [70] тощо, але з іншого боку – думка суспільства, яка
прагне змінити дану ситуацію. Згідно із Законом України «Про освіту» [69]
предмети духовно-морального спрямування можуть викладатися вчителями
загальноосвітніх навчальних закладів, які пройшли відповідну педагогічну
підготовку у закладах вищої освіти. Проблема відносин між церквою та
освітою стала фокусом наукового інтересу в роботах дослідників: М. Бабій [5],
А. Друзенко [57], А. Задорожнюк [63], І. Курляк [94, 95], М. Лагодич [98],
О. Панич [143], А. Радченко [158], Л. Рощина [167], Дж. Стівенсон [327],
Б. Ступарик [177], С. Токарев [183], В. Фенич [191] та ін..
Долею греко-катоицької церкви та розвитком освітніх закладів при
католицькій церкві переймався Архимандрит Сергій Келегер, священник,
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вчений, історик та пастир українців греко-католиків в Ірландії, який народився
у Нью-Йорку, проте все життя присвятив служінню українському народу [326,
с. 166].
Аналіз публікацій європейських та вітчизняних дослідників проблеми
розвитку вищої освіти дає підставу вважати, що університетська проблематика
визначилася як самостійна сфера наукових досліджень ще в середині XIX ст.
Проте, значно пізніше виник науковий інтерес до джерел і змісту
середньовічного

навчання,

впливу

католицької

церкви

на

розвиток

університетів, культури і духовного життя європейського суспільства (Ж.П. Віллем (Франція), Й. Лортц (Люксембург), Фр. Паульсен (Німеччина),
Г. Шнедельбах (Німеччина) та ін.) [34, 104, 146, 199].
У процесі реформування вищої освіти Франції, переходу на новий етап
розвитку єдиного освітнього європейського простору виникла потреба в нових
напрямах навчання, пов’язана з інтенсивним розвитком вищої освіти.
Наприкінці ХХ ст. нові соціальні умови зумовили необхідність реформування
освіти. Вища освіта Франції завжди привертала увагу вчених, педагогів, адже
вона посідає одне з передових місць у європейському освітньому просторі.
Західноєвропейське суспільство живе в умовах релігійної свободи, тобто будьяка людина має право сповідувати свою віру, у тому числі в закладах вищої
освіти. Західноєвропейські університети є прикладом подолання стереотипу,
коли суспільство не розмежовує Церкву та науку, а має релігійну свободу й
живе у власній традиції.
Вплив релігії на розвиток освітніх закладів досліджували: К. Баррера
[211], Дж. Брук [14], А. Пікок [149], В. Шохін [200], та інші відомі педагоги.
Представники релігієзнавства також розглядали різні можливості участі релігії
у вихованні та освіті, у тому числі вищій: У. Джеймс [271], К. Доусон [55],
Е. Жільсон [61], М. Томпсон [184], П. Тілліх [179] та ін. Теорію залежності
релігійної віри від різних соціокультурних чинників і знання відбито в працях
Р. Суінберна [172] та ін. У російській

філософії проблема тісного

взаємозв’язку культури і науки з релігійними цінностями дістала відображення
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у роботах Н. Ковальського [83], Е. Ліхачової [101], Н. Павлюченкова [141, с.
6177] та П. Флоренського [141]. Проблему впливу релігії на освіту в
західноєвропейських країнах вивчають у численних філософських, історичних
та педагогічних працях. Проте, у вітчизняній філософії недостатньо наукових і
монографічних робіт, у яких досліджують вплив католицької церкви на
розвиток вищої освіти.
Модернізація та розвиток закладів вищої освіти Франції відбулося
завдяки утворенню Європейського Союзу, де країна завжди відігравала
важливу роль. Серед важливих питань, що піднімалися, мали місце
стандартизація дипломів та «професіоналізація» вищої школи. Важливою
особливістю підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти є орієнтація на
розвиток творчої та всебічно розвиненої особистості. Великі зміни, які
відбуваються у вищій школі, пов’язані з реформами, і певним чином
впливають на розвиток та модернізацію всієї європейської освіти.
Значну увагу дослідженню приватної вищої школи у своїх працях
приділяли Й. Фрід та А. Гласе [193, 194]. Вони наголошували, що залишається
мало вивченим історичний досвід діяльності недержавних закладів вищої
освіти при католицькій церкві, а саме: політичні умови їх виникнення, вплив
на формування ринку освітніх послуг, досвід участі союзів і асоціацій
католицьких навчальних закладів вищої освіти та їхнє місце в державній
освітній політиці.
Питання про розвиток вищої освіти в університетах при католицькій
церкві стало предметом гострих наукових дискусій. Це питання має
теоретичні та практичні, матеріальні та етичні аспекти, його слід розглядати у
загальному контексті проблем економічного та соціального розвитку
європейського суспільства. Велике методологічне значення при проведенні
досліджень у галузі державної та недержавної освіти мають праці таких
учених, як В. Биков [28], Л. Бостан [12], Г. Дмитренко [54], І. Зязюн [6668],
К. Корсак [89, 90], С. Крисюк [92], Т. Лукіна [106], В. Майборода [108],
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Н. Протасова [155], М. Степко [175] та ін., в яких висвітлюються різні
теоретичні і практичні аспекти вищої освіти приватної форми власності.
У історіографії часів Радянського союзу є автори, які досліджують
проблеми духовного життя західноєвропейських країн, а також умови
створення вищих навчальних закладів при католицькій церкві: Н. Сидорова
[170], П. Уваров [186, 187], Г. Шевкіна [198] та ін. Також є низка статей,
присвячених середньовічним університетам Франції та Італії, які мають
переважно науково-популярний характер: С. Квастель [78], І. Козьменко [86],
Б. Кублакова-Руколь [93] та ін.
Л. Брокліс зазначає, що в католицьких закладах вищої освіти методи
навчання мали багато спільного з тими, що існували в університетах державної
форми власності [13, с.4450]. З іншого боку, В. Астахова вважає, що приватні
університети, зокрема при католицькій церкві, мають низку відмінностей від
державних, а саме:
-

в соціальних функціях;

-

у способах фінансування і формах оподаткування;

-

у специфічному мікрокліматі, що панує у приватних ЗВО (КУ),

атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння [4, с.2745].
Загальні принципи організації закладів вищої освіти католицької церкви
встановлено в чинному Кодексі канонічного права католицької церкви (Codex
iuris canonici, CIC) [85]. У другому розділі (§ 807814) та тетьому розділі
(§ 815817) Кодексу канонічного права католицької церкви присвячено
декілька спеціальних розділів де виділено три типи закладів вищої освіти при
католицькій церкві: 1) католицькі університети; 2) церковні університети; 3)
вищі інститути релігійних наук. Кожен із цих типів має свою специфіку [85].
Історію французьких католицьких університетів вивчали західні,
передусім французькі, учені: Дж. Брук [14], С. Дю Булі [241], Ж.-П. Віллем
[34], К. Дажен [232], М. Філіп Жутард [272], А. Ліскен [257], Ж.-Б. Лебіг [284],
С. Мансо [300], П. Фере [248], Й. Фрід, А. Гласе та Б. Баумгартл [194],
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П. Хюмель [267] та ін., які розглядають проблеми історії західноєвропейської
університетської освіти, а також історії розвитку університетів Франції,
починаючи з XVII ст., та вплив церкви на освіту.
Дослідження освіти при католицькій церкві в країнах Європейського
Союзу (ЄС) виявили значні відмінності між католицькими університетами
Західної і Східної Європи. Українські заклади вищої освіти значно
відрізняються

від

провідних

університетів

світу.

Західноєвропейське

суспільство живе в умовах релігійної свободи, тобто права будь-якої людини
сповідувати свою віру, і в університеті також. Що ж до України, то в нашій
історії бачимо інше ставлення до науки і церкви та до їхньої взаємодії.
Західноєвропейські університети є прикладом здолання стереотипу, коли
суспільство не розділяє церкву та науку, а має релігійну свободу та живе у
власній традиції. На території України подібні тенденції також почали
траплятися, але не так масово, як у Західній Європі. Це пов’язано з тим, що
освітні реформи на території України проводили доволі повільно і не змогли
реалізувати повністю.
Проблемі авторитету релігійності в інтелектуальних колах та взагалі
будь-яких розмов про надприродне приділяв увагу Макс Вебер [29]. Щодо
православ’я, цю ідею на початку XX ст. розвивав російський релігійний
філософ П. Флоренський [37], який доводив, що саме релігія створює
культуру, становить її зміст, виконує ті самі функції, що й мистецтво, наука,
мораль. У публікаціях В. Балуха [8], М. Лагодича [98], В. Єленського [59,
с.3236; 60, с.49], Л. Філіповича йдеться про необхідність встановлення
взаємовідносин між релігією, наукою та освітою [87]. Т. Нагорна доводить
важливість релігійного чинника у процесі формування творчої особистості в
сучасному навчальному закладі [132, с. 126]. Дослідження місця та ролі релігії
в розвитку української освіти відображено у працях А. Радченко [158],
М. Бабій

[5,

с. 4953],

Л. Рощина

[167,

с. 477481],

В. Мигаленюка,

І. Петренко та інших видатних українських педагогів [129, 148].
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Питання взаємодії сучасної педагогіки та релігії вивчали також науковці
Б. Вульфсон [39], А. Друзенко [57, c. 3], М. Лагодич [98], П. Лузан [105,
c. 246], О. Сухомлинська [178].
Аналіз робіт вищезгаданих авторів свідчить, що всі вони містять багатий
теоретичний

матеріал,

який

становить

фундамент

джерельної

бази

дослідження. Проаналізувавши праці українських компаративістів (дисертації,
монографії, статті) та іноземних філософів, педагогів, можна виділити
наступні тенденції розвитку освіти Західної Європи, важливою складовою якої
є католицькі університети Франції:
– збільшення кількості та стрімкий розвиток ЗВО приватної форми
власності;
– реформування вищої освіти, яке охоплює організаційний, змістовий та
управлінський рівні;
– введення нових дисциплін в освітній процес;
– всебічний

розвиток

особистості

(моральний,

екологічний,

громадянський, естетичний);
– створення нових методів і технологій навчання та оцінювання його
результатів;
– розширення автономії в кадрових, фінансових та навчальних питаннях;
– введення безперервного навчання;
– активний розвиток дистанційного навчання.
У нашій дисертаційній роботі католицька університетська освіта Франції
розглядається

в

контексті

загальноєвропейської

проблематики

і

є

безпосереднім предметом нашого дослідження. Аналіз дисертаційних робіт із
порівняльної педагогіки в Україні засвідчує, що на сьогодні немає
комплексних досліджень католицьких університетів Франції, що зумовлює
актуальність нашого дослідження.
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1.2. Вплив релігії на становлення та розвиток закладів вищої освіти
Західної Європи
Усвідомлення впливу релігії на становлення та розвиток освітніх
закладів,

в

тому

числі

закладів

вищої

освіти,

зумовило

зростання

дослідницького інтересу до проблем співвідношення релігії та освіти. Багато
сучасних богословів, філософів та інших учених усвідомили, що освіта й
релігія є двома найпотужнішими силами, з якими доводиться зустрічатися
людині. Європейська культура продукувала багато своїх цінностей та ідеалів
під впливом християнства, а тому для неї є важливою проблема відносин між
християнською релігією і сучасною освітою [204, с.29].
Початком розвитку католицької освіти Франції можна назвати XVIII ст.,
коли народну освіту надавали «малі» школи, які були організовані як у селі,
так і в місті. Рівень освіти у них був невисокий. Вчителів найчастіше наймала
громада, але вони, як і школа, перебували у підпорядкуванні церковної влади.
Франція на той час уже мала високий освітній рівень, за кількістю учнів вона
відставала лише Німеччини. Вищі навчальні заклади Франції у різні історичні
періоди були одними з найбільших освітніх і культурних центрів. Вони мали
вплив на соціально-культурні процеси епохи, позначилися на становленні й
розвитку французької світської і релігійної філософії, формуванні соціальнополітичних умов духовного життя, інтелектуальної атмосфери життя і
традицій, розвитку книжкової культури. Центром духовного розвитку
зазначеного періоду були університети, які з’явилися в Середньовіччі та
пізніше.

Вони

органічними

являли

собою

представниками

осередки

французької

консервативних

культури,

тенденцій

різних

були
епох.

Університети створювали переважно при католицькій церкві, від якої ці
заклади отримували фінансову підтримку. Це дає можливість глибше
зрозуміти католицькі вищі навчальні заклади як соціально-культурний
феномен [31, с.3640].
Щоб правильно зрозуміти саме поняття «католицький університет»,
потрібно охарактеризувати хронологію створення закладів освіти при
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католицькій церкві, так само як і інші поняття, пов’язані з освітою та
релігійними інститутами.
Тож, як зазначають лінгвісти, слово «університет» походить від
латинського «universus» – «загальний». Від нього походять такі сучасні
англійські слова, як «university» («університет»), «universe» («всесвіт»), а
також «universal» («однаковий», «універсальний»). «Universus» – складене
слово, що складається з двох основ: «uni-», що означає «єдино-», та «versus»,
яке є похідним від «vere» – «вірний», «істинний», «vero» – «дійсно» і
споріднене з «veritas» («істина»). Тобто, латинське поняття «університет»
відповідає українському поняттю «єдиновірство» [165, с.97109].
Варто зауважити, що спочатку слово «університет» не мало нічого
спільного зі школою, наукою, освітніми закладами. Згідно з термінологією
римського права, середньовічні юристи називали університетом будь-яку
корпорацію, будь-яку організовану спілку людей, які були пов’язані взаємною
присягою. У тому самому значенні вживали ще один термін римського права –
«колегія», хоча згодом під цим поняттям почали розуміти часткове об’єднання
усередині університетської корпорації [76]. Однак, «університетом» називали
не тільки загальні шкільні організації, а і їхні складники. Наприклад, у
Болоньї, Падуї, Монпельє існувало кілька університетів, проте вони були
підрозділами одного загального університету. Виникнення католицьких
університетів було досить складним процесом. У різні періоди свого розвитку
вони існували в статусі інститутів, пізніше отримували статус університетів. У
1880 році у Франції вийшов Закон «Про недержавну вищу освіту», згідно з
яким приватні заклади вищої освіти не мали права використовувати у
найменуванні

слово

«університет»,

що

призвело

до

перейменування

католицьких університетів у «Католицькі інститути». Після прийняття «Закону
про орієнтацію освіти», прийнятого Національною Асамблеєю у 1968 р.,
діяльність університетів ґрунтувалася на трьох основних принципах: автономія,
багатопредметність,

активна

участь

у

прийнятті

рішень.

Міністерство

національної освіти запровадило нову університетську систему, що стало
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поштовхом для розвитку освітніх закладів вищої освіти, і, зокрема, приватного
сектору. Таким чином, католицькі університети залишили «подвійну» назву: як
«Католицький університет», так і «Католицький інститут». Всі католицькі
заклади вищої освіти Франції на даний час мають статус університетів, які
мають свої структурні підрозділи: інститути, факультети, кафедри і т.д. [220].
Прототип сучасного закладу вищої освіти створили у Європі лише в
епоху Середньовіччя, що було пов’язано з розвитком міст та посиленням ролі
християнської церкви у духовному житті суспільства, розвитком теології й
необхідністю

належної

підготовки

священнослужителів.

Проникнення

духовної культурної меншості до широких кіл суспільства відбувалося
упродовж ХІ ст., коли засновували нові школи та культурні центри. Духовна
культура витісняла розумову діяльність, створюючи культурне суспільство і
спілкування. Цей рух ставав дедалі інтенсивнішим, проте, зростання
виробничих сил у Західній Європі, що виникли в ХІХІІ ст., вплинуло і на
характер духовної культури. Встановлення торговельних зв’язків між
окремими країнами потребувало нових, реальних знань. У зв’язку з цим
середньовічна людина мала розширювати свій кругозір, розвивати нове
мислення. З’являється тяжіння до знань; теологія, своєю чергою, робить
спробу поєднати віру та знання, вчення церкви та філософію [146, с.3].
Професор Даремського університету Фердінанд Лот зазначав, що
середньовічні університети виникли в Західній Європі як місця для
єдиновірців, релігійні збори, на яких із кафедри виголошували проповіді на
користь того або іншого релігійного вчення [295, с.6979]. Однакове
тлумачення релігійних понять єдиновірцями ставало для них універсальним,
загальним, тобто, грецькою, – католицьким. Тим самим, поява поняття
«університет» рівносильно появі поняття «католицтво». Це латинський
еквівалент грецького «монотеїзму» XIXVI ст. Іншими словами, принаймні до
XI ст. не існувало таких слів, як «монотеїзм», «католицтво». Згідно з
Вестербським словником, слова «university» і «school» з’явилися в XIV ст.
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Англійські історики також пишуть про те, що перші («граматичні») школи в
Англії («grammar schools») були світськими [295].
Аналіз історико-педагогічної літератури свідчить, що релігія завжди
була основою у вихованні та розвитку освіти загалом. Доктор педагогічних
наук, професор Українського католицького університету І. Курляк у своїх
працях велику увагу приділяє українському духовенству та його ставленню до
освіти. Вона вважає, що роль прогресивної української інтелігенції та
духовенства в освітньому процесі є значною і тому може слугувати
поштовхом для розвитку релігійних освітніх закладів [94, c.53]. ЖанПоль Віллем, сучасний французький соціолог, який вивчає поєднання науки та
релігії, описує у своїх працях зміст навчальних програм у релігійних школах
Західної Європи. Він допускає наявність у кожній країні взаємозалежності або
взаємопідтримки між церквою та державою, школою та релігією [34].
Проблеми духовно-моральної освіти, соціальне становище народу,
взаємодія влади і Церкви є актуальними і в наш час, це необхідні зовнішні
соціально-культурні чинники формування особи і суспільства. У свою чергу,
існує і такий внутрішній соціально-культурний чинник, як духовно-моральний
стан суспільства, який також впливає на соціальні процеси, що відбуваються у
державі.
Слід зазначити, що ще до нашої ери у країнах Стародавнього Сходу
(Єгипті, Ассирії, Китаї) існували школи, де молодь. переважно із знатних
родин, вивчала твори мудреців і у такий спосіб здобувала знання про закони
природи, небесні світила, управління людьми тощо. В античний період були
спроби надати освіті більш систематизований характер. Зокрема, відомий
грецький філософ Платон розробив чотириступеневу систему освіти. Третій
ступінь здобували юнаки, що виявили здібності до абстрактного мислення,
тобто до вивчення філософсько-теоретичних дисциплін. Ті, що закінчили цей
ступінь (у віці до 30 років) і виявили хист до філософії, мали вчитися ще п’ять
років, щоб стати правителями [140].
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Сім’я, церква і держава були осередками освіти в епоху прадавніх
цивілізацій. Тому одночасно виникли школи різних видів: домашні, церковні,
приватні й державні. Перші європейські навчальні заклади було створено у 395
р., коли велика Римська імперія розкололася на дві: Західну і Східну. З
виникненням християнства (середина І ст.) з’явилися навчальні заклади нового
типу: перша катехізична школа в Єрусалимі (кінець ІІ ст.); у Римі та інших
містах Римської імперії – єпископські школи і школи екзегетів (де тлумачили
Священне писання). Вже на початку I ст. християнська церква почала
організовувати власні школи катехуменів. Згодом на їхній основі було
створено школи катехізису, що відтак трансформувалися в кафедральні й
єпископальні школи. Поступово освітня система розширювалася під впливом
релігії:

виникли

пасторсько-чернечі

архієрейські

(єпископські),

катехізичні,

школи,

школи-гуртожитки

при

монастирські

монастирях.

У

візантійський період почали діяти духовні семінарії вірмено-григоріанської і
грузинської церков. Навчальні заклади при католицькій церкві мало
відрізнялися від духовних шкіл православ’я і мали суворо виражену релігійну і
професійну спрямованість [34].
Як зазначає О. Радул, першим зразком університету була вища
імператорська школа – Аудиторіум, заснована в Константинополі при
імператорі Феодосії II у 425 р. Самоврядування в цій школі не було, адже вона
була повністю підпорядкована владі імператора. Статут навчального закладу,
права і штат навчальної колегії Феодосій затверджував у відповідному законі,
що не давав можливості для саморозвитку школи. Професори так званого
Феодосіївського університету мали бути християнами. Інші викладачі, які
мешкали в Константинополі, не мали права відкривати в місті власні школи, за
це суворо карали, зокрема могли вислати зі столиці. Поступово університет у
Константинополі витіснив провінційні вищі школи, хоча незаконно вони все ж
таки існували [157].
Доступ в Аудиторіум було відкрито для всіх охочих за наявності
початкової освіти і здатності до навчання. Для вступу вимагалося
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документально засвідчити походження студента і матеріальне та соціальне
становище його батьків. Студент мав зазначити напрям навчання, коло наук,
якими він хоче займатися, і адресу міської квартири. Згідно з Феодосієвим
статутом, служба правопорядку закладу повинна була наглядати за поведінкою
студентів. В Аудиторіумі існували своєрідні кафедри, які очолювали консули
філософії, голови риторів та ін. Навчання спочатку відбувалося латинською і
грецькою мовами, а з VІІVІІІ ст. винятково класичною грецькою мовою [52,
с.7879].
У IX ст. вищу школу в Константинополі називали «Магнавра» (з грец.
«золота палата», від назви одного з приміщень імператорського палацу).
Очолював цю школу, зокрема, один із найвидатніших педагогів IX ст. Лев
Математик, який прагнув зібрати у Магнаврі найкращих педагогів. Провідним
напрямом у Константинопольській вищій школі було опанування античного
спадку, тобто вивчення праць великих педагогів, філософів, істориків,
математиків та інших видатних діячів. У період розквіту у школі вивчали
філософію Платона, неоплатоників, інші класичні грецькі тексти, аналізували
твори християнських богословів. Крім філософії та богослов’я, до програми
навчання входили: метафізика як метод пізнання природи, медицина, музика,
історія, етика, політика, юриспруденція. З часом навчання набувало певної
спрямованості, поступово більше уваги приділяли юридичній освіті. Стає
обов’язковим вивчення латини, починають викладати нові іноземні мови.
Заняття проводили як публічні диспути. Вивчення текстів відбувалося
методом читання вголос, під час аналізу, обговорення, іноді суперечок. Тексти
були переважно релігійного характеру: писання святих, Біблія. Ідеальним
випускником вважали освіченого громадського і церковного діяча [52].
Вихованцями Магнаврської школи були відомі слов’янські просвітителі
– брати Кирило і Мефодій, які у Велеграді створили перший навчальний
заклад, де навчання здійснювалося слов’янською мовою. За зразком
візантійської вищої школи, київський князь Володимир у 988 році заснував
школу «книжного вчення», паралельно з якою також існували монастирські
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школи, школи грамоти, кормильство, жіночі школи. Школи «книжного
вчення» функціонували як заклади підвищеного типу, в яких викладали «сім
вільних мистецтв». Навчання здійснювалося у процесі читання релігійних і
філософських книг, що розширювало межі пізнання й можливості освіти.
Молодь готували до діяльності в різних сферах державного, культурного та
церковного життя. У монастирських школах навчали новоприйнятих ченців,
де навчання проводили індивідуально.
У

1204

р.

після

розгрому

хрестоносцями

Константинополя

Феодосіївський університет припинив своє існування. Західних варваріврицарів релігійні та філософські книги не цікавили, безцінні скарби людської
думки загинули у війні. Знання, що накопичувалися століттями, було знищено
за три дні [165, с.97].
Як зазначає Н. Сидорова, частково Візантійську імперію та її культуру
відбудувала остання візантійська династія Палеологів. Рівень освіченості в
середньовічній Візантії був доволі високим до кінця XIV ст. і значно
перевищував рівень освіченості в Західній Європі. Визначальною рисою
громадського життя був високий статус освічених людей [170, с.72]. У Візантії
функціонували школи початкового, середнього і вищого рівнів. Частину
вищих шкіл було створено ще в античну епоху переважно у великих
розвинутих містах, таких як Олександрія, Афіни, Бейрут, Дамаск. Навчальні
заклади вищого рівня мали певну спеціалізацію. Зокрема, в Афінах і Антіохії
основну увагу зосереджували на вивченні риторики, у Бейруті – на вивченні
права, в Олександрії – філософії, філології і медицини.
Андронік

II

Палеолог

Старший

(12601332

рр.)

відкрив

у

Константинополі нову «царську школу», яка нагадувала колишній навчальний
заклад у Магнаврі. Деякі філософи-педагоги Візантії, зокрема Варлаам,
Никифор Григора, Акіндін та ін., стали професорами європейських
університетів, сприяли становленню школи і педагогічних ідей Західної
Європи. В цей час багато європейців приїздило до Візантії, щоб удосконалити
свої знання. Навіть у XIV ст. будь-який європеєць, котрий прагнув показати
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себе

освіченою

людиною,

повинен

був

доводити,

що

навчався

у

Константинополі. Раннє відродження в Італії (XIV ст.) й на той час
відбувалося під візантійським впливом [170].
Ще на початку раннього Середньовіччя освіта людини обмежувалася
лише ознайомленням із канонічним богослов’ям, проте вже зароджувалися
перші елементи світської освіти, яка мала практичні та життєві цілі. Великі
зміни відбувалися в усіх галузях європейського життя залежно від виникнення
нових потреб, що вимагало нової освіти. У цей час практична освіта стає
необхідною в житті людей: уміння читати, писати та рахувати відіграє
величезну роль в їхньому добробуті. У ХVI ст. протестантські церкви
створюють навчальні заклади різного рівня – богословські університети,
теологічні факультети при світських закладах вищої освіти, духовні академії і
семінарії, колежі і пастирські школи [174, с.70].
Одним із найважливіших чинників виникнення університетів був
комунальний рух, який розпочався у ХІ ст. Прошарки суспільства, які не мали
підтримки з боку державної влади, могли розраховувати лише на власні сили.
Люди, яких пов’язували однакові умови життя та професії, намагалися
об’єднатись для забезпечення власної свободи, прав та інтересів. Вони
створювали корпорації або общини, що мали певний ступінь автономії.
Об’єднання міських жителів, ремісничі цехи, купці, корпорації учнів та
викладачів були похідними від комунального руху. У ХІХІІ ст. у різних
країнах Європи існували відомі школи. В цей час популярні викладачі вже
були незалежними особами, які навколо себе концентрували багатьох учнів.
Це могли бути асоціації викладачів і студентів (як-от у Парижі), які
гарантували їм свободи й привілеї в XIII ст. Такі асоціації і стали підґрунтям
для особливої форми вищої освіти, яку в середні віки визначали як «stadium
generale»

(лат.

«загальні

знання»),

що

їх

згодом почали

називати

університетами [162, с.3847].
Таким чином, можна стверджувати, що епоха Середньовіччя стала
переломним моментом у світосприйнятті та мисленні суспільства. У першій
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половині зазначеного періоду люди переважно орієнтувались на минуле та
християнство, а починаючи з ХІ ст. почали дивитися вперед, у майбутнє.
Перші університети мали найвідоміших професорів у галузях філософії, права,
богослов’я та медицини. В майбутньому в університетах утворилися
відгалуження, які стали основою для формування нових відділів, так званих
факультетів. Вони мали назву «сім вільних мистецтв», які поділяли на тривіум
(граматика, риторика та діалектика) і квадривіум (музика, арифметика,
астрономія та геометрія). У досередньовічний період особливе значення для
науки мав цикл предметів тривіуму. І лише з розвитком торговельноекономічних відносин велику увагу почали приділяти предметам квадривіуму
[270, с.213296].
У другій половині ХІ ст. сім вільних мистецтв не змогли охопити обсяг
наукового знання, що дедалі зростав. Зі складу риторики виокремилось
римське право. Схоластична філософія почала розвиватись самостійно,
головним її питанням було існування людини на Землі та пояснення
християнської

релігії

за

допомогою

розуму.

Як

зазначає

О. Панич,

схоластичний метод не заперечував віри або потойбічного життя, а навпаки,
намагався пояснити, краще зрозуміти. Це зробило справжній переворот у
мисленні суспільства, в усвідомленні своєї інтелектуальної відповідальності.
Схоластика у ранній період існування університетів відігравала велику роль та
охопила більшість країн Європи. Старі школи та університети мали поступово
реорганізовуватись, щоб відповідати вимогам нового часу [143, с.1321].
Варто зазначити, що в період Середньовіччя саме Париж став
прообразом для іншої, нової групи закладів вищої освіти. Університети при
католицькій церкві виникли завдяки підтримці церковних організацій, а також
під впливом церковної влади. Відомо, що у ранньому середньовіччі
осередками

освіти

були

монастирі,

а

згодом

кафедральні

школи.

Кафедральною школою зазвичай опікувався схоластик – керівник соборної
школи. Інколи, якщо не було відповідного схоластика, справу покладали на
іншого, зокрема на канцлера, який був певною мірою церковним секретарем
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або нотаріусом, що складав офіційні церковні грамоти і документи,
скріплюючи їх церковною печаткою, яка у нього зберігалася.
Очолював паризькі католицькі школи канцлер капітулу собору НотрДам. Володіючи багатими бенефіціями, канцлер слідкував за процесом
викладання, підбирав учителів для шкіл, видавав їм учительські дипломи. У
XII ст. у Парижі було багато приватних учителів, які викладали вдома або
просто неба. Більшість їх мешкала біля «Малого мосту», який з’єднував Сіте
(центральну частину міста, розташовану на острові на річці Сена) з лівим
берегом.
У католицьких і протестантських країнах зростала кількість міських
шкіл початкового навчання, що їх засновували влада і релігійні громади,
наприклад, малі школи у Франції, кутові школи в Німеччині. Проте римокатолицька церква відставала від протестантської у процесі організації
елементарного навчання. Тому в усіх католицьких приходах відкривали
недільні школи для нижчих верств населення і початкові навчальні заклади
для знаті. У великих містах створювали благочинні школи для бідних.
Характеризуючи Паризький католицький університет, А. Ж.-Ліскенн
уточнює, що найвідомішими серед шкіл при католицькій церкві Парижу були
три заклади: кафедральна школа при Нотр-Дам, яка підпорядковувалася
кафедральному канцлеру і в якій перевагу віддавали викладанню семи вільних
мистецтв, і дві монастирські школи – абатства св. Женев’єви та абатства св.
Віктора, які були переважно теологічними. Кафедральна школа і школа св.
Женев’єви уже в першій половині XII ст. мали добру репутацію, яка
привертала увагу багатьох учителів і учнів. Думку богословів паризької
кафедральної школи цінували і брали до уваги під час розглядів теологічних
суперечок. Поштовхом до корпоративного об’єднання магістрів, тобто
вчителів (з дозволу канцлера), стала потреба регулювання переходу від
учнівства до вчительства [257, с. 922].
У XIII ст. термін «університет» закріпився за корпорацією викладачів і
студентів. Об’єднання наставників і студентів також називали «studium
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generale» – всезагальна вища школа. До середини ХІІІ ст. в Західній Європі
тривало формування єдиної системи університетів. Генеральна школа та
університет були інститутами вищої освіти, що засновані або отримали такий
статус з боку представників загальної влади – папи або (рідше) імператора.
У першій половині XIII ст. світська і духовна влада почали
організовувати нові університети на основі численних різноманітних шкіл, як
світських, так і церковних. Визначалися загальні правові норми їхньої
діяльності на зразок двох найпопулярніших університетів того часу –
Паризького і Болонського. Саме цим пояснюється однотипність організації
їхніх факультетів, а також переліку курсів, що вивчалися, ступенів і програм
навчання, особливостей викладання. Найбільше серед студентів було магістрів
вільних мистецтв, які продовжували навчання на вищих факультетах [186,
с.7184].
Поступово університети стали однією з багатьох корпорацій, що
об’єднує людей однієї професії або напряму. Тут виникли інші ступені
підготовки, які можна порівняти з будь-яким цехом: студент – учень, викладач
– учитель, бакалавр – підмайстер, магістр – майстер тощо. Університети жили
своїм життям: мали певну автономію, свої статути, привілеї, саморегулювання.
Як і інші середньовічні корпорації, університети були створені для підтримки
миру між своїми членами, а також для подолання зовнішніх конфліктів,
зокрема з городянами. Магістри і студенти об’єднувалися у спілки для
взаємодопомоги і взаємодії. Інколи університет називали «академією», а
приблизно з XIV ст. до нього почали застосовувати епітет «alma mater», який
запозичено з канонічного права та літургійної мови [153, c.5258]. Й. Фрід,
А. Гласе і Б. Баумгартл виділяли кілька секторів освітніх закладів. До закладів
підвищеної загальної освіти XV–XVII ст. відносили:
- міські (латинські) школи, гімназії (у Німеччині – у Страсбурзі (зараз
Французька Республіка), Гайдельберзі та інших містах);
- граматичні й публічні школи (в Англії – у Вінчестері, Ітоні, Лондоні);
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- колеж (у Франції – при Сорбонні і Наваррському університеті, у Бордо,
Вандомі, Меці, Шатійоні, Парижі, Тулузі);
- дворянські (палацові) школи (у Німеччині та Італії), школи єзуїтів (у
Відні, Римі, Парижі) [194].
У період з XVII по XVIII ст. у зв’язку зі збільшеним впливом світської
освіти основною формою навчання стала класична школа, види якої окреслені
в рисунку 1.1.

Класична школа

академія

на школа

США

граматич

ліцей

колеж

школа

Франція

публічна

на школа

Англія

граматич

гімназія

міська
(латинська)
школа

Німеччина

Рис. 1.1. Види класичної школи країн Західної Європи та США.
Класична школа орієнтувалася, передусім, на вивчення давніх мов і
літератури:
- у Німеччині – міська (латинська) школа (згодом – реальне училище) і
гімназія;
- в Англії – граматична і публічна школа (пансіонати для дітей еліти
суспільства);
- у Франції – колеж і ліцей;
- у США – граматична школа і академія (рис.1.1).
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У процесі розвитку освіти при католицькій церкві кожен тип
збагачувався і удосконалювався у педагогічному плані, а також набував
національних рис і особливостей [194].
Вважають, що першим у Західній Європі університетом, який діє з 1088
р., є Болонський університет, хоча певний час діяв без належного оформлення
його статусу. Він утворився як студентська корпорація, і саме тут відкрили
вищу правничу школу, в якій студентам мали підпорядковуватися запрошені
ними професори. Париж також може претендувати на звання найстарішого
закладу вищої освіти, залежно від того, який критерій брати за основу. Якщо
найважливішим критерієм вважати наявність корпорації, то найстарішим є
Болонья. Саме тут наприкінці ХІІ ст. іноземні студенти утворили «нації» і
розвинули основні організаційні форми середньовічного університету. Якщо ж
за основний критерій взяти об’єднання і студентів, і викладачів, то в такому
випадку право називатися найстарішим має належати Парижу, історія
університету якого бере початок з 1200 року.
Як зазначає В. Ігнатович, точну дату заснування того чи того
університету

переважно

важко

визначити.

Це

стосується

не

тільки

найстаріших університетів, які утворювалися поступово на базі наявних шкілі
які офіційно визнавалися такими, що створені природним шляхом у процесі
саморозвитку. Навіть у разі, коли факт заснування зафіксований як рішення
або указ, важко з’ясувати час започаткування університетів. Наприклад, якщо
починати відлік існування університету від підтвердження Папи або згадки в
перших писемних статутах (1215 і 1231 рр. для Парижа, 1220 р. для Монпельє,
1252 р. для Болоньї), то виявиться, що ці університети виникли пізніше, ніж
вважається. Ознак статусу університетів ці заклади набули ще у 12001215 рр.,
а заклад у Болоньї – раніше [75].
Тож, датою заснування університету можна вважати: по-перше, дату,
коли було прийнято рішення місцевих органів влади про створення
університету, по-друге, час визнання або дарування такого права папською,
імператорською чи королівською владою, по-третє, брати до уваги дату
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ухвалення виконавчого рішення муніципальної влади або початку навчального
процесу в певному навчальному закладі.
У 1160 р. Паризький університет отримав офіційний статус. Управління
здійснювала професура («universitas magistrorum»), яка вплинула на устрій
інших освітніх закладів, оскільки являла собою дві системи, які й було взято за
основу в решті університетів [75]. У 1156 р. правитель Римської імперії
Фрідріх І Барбаросса видав наказ, положення якого визначали відносини між
університетом та міським управлінням. Через неузгодженість взаємозв’язків із
місцевою владою університети досить часто переїздили до іншого міста, що, в
деяких випадках, ставало причиною відкриття нових університетів. Зокрема,
Оксфорд (1167 р.) та Кембридж (1209 р.) спочатку були відкриті як філіали,
що пізніше переросли в університети; університет у Падуї (1222 р.) спочатку
був філіалом Болонського університету. Одним із наслідків четвертого
хрестового походу (12021204 pp.) була інтенсифікація зв’язків між
науковцями Візантії і країн Європи, що сприяло відкриттю університетів у
Неаполі (1224 р.), Саламанці (1218 р.), Празі (1347 р.), Кракові (1364 р.), Відні
(1367 р.). На кінець XIV ст. статути університетів, більшість з яких
ґрунтувалися та статуті Паризького університету, набули усталеної форми
[153, с.5154; 289].
У 1156 р. Фрідріх І Барбаросса у своєму фундаментальному законі про
свободу вищих навчальних закладів зазначив, що завдяки навчанню
навколишній світ освітлюється і все живе прагне коритися Богу і Його
Служителю, Імператору. У цих словах досить чітко відбито дуалізм сподівань
вищої світської влади. Представники державної влади розуміли, що без
допомоги католицької церкви, яка в той час мала значний авторитет, вони не
отримають прибічників. Тому активно намагалися використати її підтримку
[75].
Варто відмітити, що найбільш подібними за напрямами та значенням до
Паризького університету є Оксфордський і Кембриджський. Вони є
найближчими за часом заснування, і на них так само впливали церковні
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установи. В Англії університети виникли дещо пізніше, ніж у Франції, Італії та
Іспанії. П. Піскорський у своїй праці зазначає, що в той час склалось уявлення,
що в Англії не може бути таких університетів, оскільки Бог дав різні дари
великим народам Європи: германцям – імперію, французам – науку, Риму –
духовенство з його резиденцією. При цьому поділі Оксфорд просто
ігнорували, а панівною була думка, що для освіти цілком достатньо одного
місця – Парижа. Однак, Англія потребувала власних вищих навчальних
закладів або, принаймні, школи для духовенства. Щоб мати змогу вивчати
право, англійські студенти записувались до італійських університетів на
відділення римського права [150, с.4].
Вивчаючи суспільне життя Англії, Г. Трайль наголошує, що упродовж
ХІІ-ХІV ст. виникли перші представники англійської освіти: Оксфорд і
Кембридж, які довгий час зберігали початковий характер середньовічного
університету. Цьому сприяли консерватизм Англії та збереження стародавніх
звичаїв, адже університет являв собою вільну корпорацію, основану на
церковних засадах. Він мав внутрішнє управління, яке не залежало від
держави, утримував себе на кошти від пожертвувань, уряд не втручався у
життя університету до ХІХ ст. Основними предметами тут були мова, історія,
математика, а згодом – філософія, природознавство. Викладання відбувалося у
формі шкільного уроку, згодом великої популярності також набули приватні
уроки [185, c.46].
Як зазначають дослідники історії розвитку освіти, виникнення кожного з
ранніх університетів Європи – у Болоньї, Парижі, Оксфорді, Монпельє – мало
свої причини. Перетворення приватних шкіл на університет уперше відбулося
в Болоньї завдяки кільком обставинам. Болонья була вузловим перетином
торгових шляхів, через неї йшли паломники з Півночі до Рима. Слід додати,
що імператорська влада була також дуже зацікавлена у ретельному
опрацюванні й використанні римського права як засобу узаконювання права
імператора. Ці зовнішні фактори зумовили перетворення Болоньї на
університетське місто. До того ж, тут упродовж XII ст. зосереджувалися відомі
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болонські учителі права, які своєю славою притягували до міста студентів із
різних країн. Власне організація університету відбулася тільки після того, як
економічно, соціально й політично зміцнілі іноземні студенти об’єдналися між
собою для спільного захисту своїх прав у боротьбі за право на навчання [241,
с.491].
У ХІІ ст. при королівському дворі Лондона і в англійському єпископаті
було більше магістрів, ніж при французькій монархії та церкві. Навчалися
англійські студенти у Європі, переважно в Парижі. Перший англійський
університет виник в Оксфорді – невеликому провінційному місті (порівняно з
великими кафедральними містами, зокрема з Лондоном). Водночас, слід
наголосити, що у 80-ті роки XII ст. Оксфорд мав певне стратегічне й політичне
значення: тут розташовувалася королівська адміністрація. В той час Оксфорд
був також церковним центром. Саме це й спонукало деяких учених знавців
права оселитися тут, що, зі свого боку, стимулювало пропозиції навчати права.
Становленню і розвитку університету сприяла підтримка з боку одного з
найвідоміших теологів того часу Олександра Некама, що викладав в Оксфорді.
У 1209 р. викладачі відмовилися навчати студентів, протестуючи таким чином
проти свавілля місцевої влади. Страйк вони припинили тільки у 1214 р., після
того, як міська влада гарантувала викладачам ті самі свободи й привілеї, які
були у їхніх паризьких колег [230, 61].
Проте, незалежно від офіційної дати створення середньовічних
університетів, перші, так звані вищі навчальні заклади, прагнули зафіксувати
якомога раніший час свого заснування. Приміром, між 1226 і 1236 рр. у
Болоньї було підроблено документ, у якому стверджувалося про заснування
університету в 423 р. імператором Теодоріхом. Висловлювали також теорію,
що Оксфорд є ще давнішим: начебто після зруйнування Трої, коли троянці
завоювали Альбіон, разом з ними сюди прибули кілька філософів, яким
сподобався Оксфорд. Згідно з іншою версією, засновником Оксфорду був
Альфред Великий (848899 рр.) [173, с.448; 75, с.102].
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Отже, університети, що з’явилися у Середньовіччі, отримували засновчі
грамоти від пап, проте автономія закладів зберігалася. У XIII-XIV ст. зразком
вищого навчального закладу стали два університети Англії – Оксфорд і
Кембридж.
Щодо історії заснування Оксфордського університету є дві версії. Перша
полягає у тому, що університет природним чином розвинувся у монастирі
Святого Фридсвальда. Проте, історик А. Лоут відхиляє цю думку. За іншою
легендою, університет заснував король Альфред Великий [296, c. 6979].
Однак, найімовірніше, Оксфордський університет виник на базі однієї зі шкіл,
які існували тут ще з початку ХІІ ст.
З іншого боку, спроби середньовічних університетів вивести початок
своєї історії майже з часів античності можна вважати виправданими, адже
знання виходили з класичної, а згодом і християнської традиції. За висловом
керівника Шартрської школи Бернарда, середньовічні схолари вважали себе
карликами, що сидять на плечах гігантів – своїх видатних попередників [159].
Однак треба визнати, що організаційні форми університету аналогів ні в класичній античності, ні у Візантії не мають.
В існуванні університетів були зацікавлені всі – церква, державна влада,
міста і, звісно, вчителі та учні. Політики і церква бажали посилити свій вплив,
студенти і викладачі прагнули до знань і соціальних привілеїв, мешканці ж
університетських міст мріяли підвищити рівень добробуту.
Згідно зі статутами юристів у Болоньї про обов’язки ректора,
університети, які отримували офіційне визнання від імператора або Папи
Римського у формі офіційного документа, мали особливі привілеї, кількість
студентів у них постійно збільшувалася. Упродовж ХІІІ ст., за підтримки
Папи, було засновано 19 вищих навчальних закладів у Західній Європі. Згодом
кількість університетів зросла до 7580. Як держава, так і Папа були
зацікавлені в університетах, намагалися зосередити на них свій вплив, адже
завжди була потреба у кваліфікованих юристах, літописцях, знавцях
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церковного права. До початку XVI ст. із 79 університетів 50 закладів було
офіційно засновано Папою Римським [174, с.70].
Папи були зацікавлені в університетах насамперед із кількох причин.
По-перше, церква прагнула посилити позиції доктрини, яких дотримувалися
релігійні ордени і схолари, особливо вони були зацікавлені в боротьбі з
поширенням єресей; по-друге, потрібно було посилити вплив папства в
боротьбі зі світською владою і регіональними феодальними інтересами; потретє, підтримуючи університети, папи розширювали свої можливості,
обираючи людей собі на службу, збільшували кількість своїх прибічників, почетверте, студентів університетів розглядали і як місіонерів [100, с.113].
Н. Сидорова зауважує, що від початку створення перших університетів
на території Західної Європи була зрозуміла роль освіти у розв’язанні
догматичних і правових проблем у церковній політиці. Вчені та викладачі
дедалі частіше ставали кардиналами. Папи Целестин II (11431144 рр.) і
Целестин III (11911198 рр.) були учнями Абеляра. Іншого його учня,
Олександра III (11591181 рр.), називали першим Папою-правознавцем. З XIII
ст. серед представників церковної ієрархії стало модно бути освіченим, вони
переважно відвідували університети, папи частіше оточували себе освіченими
кардиналами [170]. Отже, як бачимо, папство розглядало університет як
інститут, який міг організувати навчальний процес під його безпосередньою
юрисдикцією і протекцією. Папство було зацікавлене в забезпечуванні
університетом розв’язання певних завдань.
Папи по-різному залучали на службу не лише випускників університетів,
а й вищі навчальні заклади загалом. Заснування університету надавало певні
переваги в суспільстві. Однак папи організовували їх у виняткових випадках.
Уперше це відбулося в 1229 р. у Тулузі. У створенні інших закладів вищої
освіти їхня участь зводилася до підписання юридичних документів і визнання
себе як їхніх юридичних засновників і захисників. Завдяки таким актам папи
могли взяти університет під свій контроль, що давало значні можливості та
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захист з боку суспільства. Викладачі, студенти та їхні родини були покликані
захищати надані папами привілеї від утисків або порушень місцевої влади.
Папи використовували університети як засіб поширення і місце вивчення своїх
указів.
Ще одним засобом для впливу церкви на розвиток закладів вищої освіти,
підкреслює Н. Сидорова,

було використання пребендів. Це матеріальні

засоби, які одержували духовні особи у католицькій церкві: земельні наділи,
помешкання для кліру, прибутки церкви. Церква надавала бенефіції (майно
або прибутки католицького духовенства) для цілей навчання, що означало
широке залучення університету до життя церкви. За цих умов папи фінансово
допомагали університетам і студентам, які були священнослужителями і
монахами. Звільняючи одержувача пребенду від виконання обов’язків у
приході, цим вони робили його зобов’язаним собі.
Ще один напрям – присудження ліцентії («licentia ubique docendi studia
generalia»), яка визнавалася Папою і мала великі переваги у науковому світі.
Ця кваліфікація надавала право викладати, сприяла визнанню в усьому
католицькому світі, однак фактично була предметом обмежень і винятків. Так,
навіть самі папи обмежували право на бенефіції для тих, хто навчався в Парижі чи Болоньї [170, с.491493].
В Італії заклади вищої освіти засновували правителі, проте вони майже
не втручалися у внутрішнє університетське життя [62, с. 38]. Над створенням
європейських університетів працювали як світська влада, так і папи. У період
Середньовіччя освіта була переважно під владою церкви, але поступово
функціонування університетів входило до сфери державної діяльності. Велика
частина зовнішнього інвестування надходила від меценатів. Найяскравіший
приклад – Волтер Мертон, засновник колежу Мертона в Оксфорді [283,
c.180185].
Не зважаючи на те, що у ХІІ ст. Оксфорд не мав такого наукового
розвитку, як Паризький, проте вже у ХІІІ ст., перетворившись із єпископської
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школи на університет, став на рівні з Паризьким. Ці два заклади вищої освіти
мають багато схожого. Це, загалом, завдяки тому, що після припинення
викладання в Парижі (1229 р.) багато паризьких магістрів прибули до
Оксфорду зі своїми статутами. Частково Оксфордські статути були запозичені
Кембриджським університетом, звідки в 1209 р. сюди приїхали багато
магістрів та школярів [254, с.45].
Марта Нуссбом, характеризуючи класичну освіту середньовічної Англії,
зазначає, що університети Англії, такі як Оксфорд і Кембридж, майже одразу
після свого виникнення набули національного характеру, на відміну від
континентальних закладів, які були космополітичними. До Болоньї та Парижа
прибували студенти з усієї Західної Європи. Слід згадати, що тут здобували
знання такі відомі діячі, як Петро Ломбард, філософ та католик ХІІ ст., що
прибув із Наварри; богослов, філософ-схоласт і поет П’єр Абеляр із Неаполя;
генерал Роберт Пілль з Англії [301, с. 302].
Незважаючи на дивовижну схожість, існує класифікація середньовічних
університетів за трьома типами: болонським, паризьким і змішаним. З огляду
на подальше відокремлення вищої освіти від церкви та автономність
католицьких університетів, ні імператор, ні Папа не могли змінити ідеальний
образ християнського університету, внести певні зміни в його життя.
Університет був спілкою однодумців, до якої кожна людина могла
приєднатися: його доступність було гарантовано кожному.
Однак, незалежність університету не виключала втручання та контролю
з боку зовнішньої влади – світської або духовної, що виявлялося у наданні
папами або імператорами різних документів, привілеїв, законів, метою яких
було реформування й удосконалення умов життя вищих шкіл. Перші реформи
стали наслідком переговорів між органами місцевої влади, церквою та
удільними князями, професурою і студентами, які представляли різні школи і
нації. Різні приписи, доцільні в одному місці, могли використовуватися в
інших. Такі приписи мали уточнювати в процесі переговорів, іноді їх просто
адаптували до місцевих умов [169].
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У першій половині XVI ст. католицька церква змушена була піти на
поступки новим ідеям, хоча основні положення «нової системи світу»
суперечили раціонально упорядженій картині світу схоластів. Проте, за
рішеннями Тридентського собору (15451553 pp.), будь-яку критику світу
схоластів почали розглядати не як інтелектуальні гіпотези, а як спробу
«руйнування загального порядку світу». Університети, які отримали право
«визначати ступінь вільнодумства» наукових досліджень, почали створювати
міцні та цілеспрямовані перепони поширенню ідеї «нової системи світу» [169].
Зокрема, майже всі університети Західної Європи, найактивнішими серед яких
були Паризький і Віденський, разом із представниками православних і
протестантських церков виступили проти реформи календаря (1582 р.), не
зважаючи на те, що реформу ініціювала папська булла. В період Реформації
університети, які до того мали звання загальноєвропейських освітніх центрів,
почали перетворюватися на національні освітні центри. Це посилило
відмінності у змісті, структурі, організації навчального процесу католицьких і
протестантських університетів Франції, Англії, Італії, Іспанії та Німеччини.
Університети отримали право «визначати ступінь вільнодумства» наукових
досліджень, що сприяло згуртуванню прихильників «нових наукових методів»
в академіях, діяльність яких було спрямовано на розв’язання практичних
проблем. У статутах університетів було закладене відокремлення від
практичних проблем соціуму, через що було неможливо відкрити в
університетах

інженерні

факультети.

Внаслідок

цього

були

створені

«неуніверситетські» вищі навчальні заклади, метою діяльності яких була
підготовка затребуваних суспільством фахівців вищої кваліфікації [169].
Зокрема, за підтримки влади були створені Королівський колеж Франції
(1530 p.), Неаполітанська Академія таємниць природи (1560 p.), Академія
рисей у Римі (1600 p.), Академія дослідів у Флоренції (1651 p.), Лондонське
королівське товариство (1662 p.), Паризька обсерваторія (1672 p.), Національна
школа мистецтв і ремесел Франції (1791 p.) тощо [163]. У ці часи
поширюються ідеї Я. Коменського (15921670 pp.) щодо необхідності
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введення в академіях та неуніверситетських вищих навчальних закладах
чотириступеневої освіти, яка дає змогу «використовувати найбільш вірні
методи, щоб надати всім... грунтовну вченість» [163, с. 430438].
Середньовічні

університети

створювали

на

основі

педагогічних

концепцій і визнаної класифікації знань, успадкованих від шкіл XII ст., які, зі
свого боку, походили від реформаторів католицької церкви. На відміну від
Західної Європи, східноєвропейські вищі навчальні заклади мають не таку
довгу, але специфічну історію. На території сучасної Росії до першої третини
XVIII ст. існували лише духовні вищі навчальні заклади, що було одним із
наслідків уявлення Росії з часів царювання Івана ІІІ (14401505 pp.), як
держави з особливим духовним і політичним призначенням. Основним
прикладом цього була Візантійська імперія [282].
Англійські, французькі, італійські, іспанські університети в різні часи
свого існування намагалися дотримуватися традиційних методів і форм
навчання. Приміром, у Франції після революції було прийнято рішення про
закриття усієї системи університетської освіти країни. Після створення у 1795
p. Вищої політехнічної школи Франція започаткувала нову національну
систему неуніверситетської вищої освіти. Університети Франції відродилися
тільки наприкінці ХІХ ст. [282].
На території Східної Європи, де проходили кордони впливу культур
католицизму, православ’я та ісламу, православні братські школи існували
протягом нетривалого часу. Перший вищий навчальний заклад на території
України – Києво-Могилянська академія, яку створив у 1632 р. Петро Могила
(1596/71647 pp.) на основі шкіл Києво-Богоявленського братства і КиєвоПечерської Лаври [145, c. 113128].
Для людей середньовіччя університет був місцем вивчення «вищих»
дисциплін, набуття глибоких і змістовних знань. Теоретично всі університети
гарантували той самий рівень підготовки і присуджуваних вчених ступенів, які
визнавали в усьому римо-католицькому світі. Насправді ж існувала нерівність.
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Найважливіші університети, зокрема Париж у галузі теології і Болонья у галузі
права, які претендували на першість та лідерство, відмовлялися визнавати
ступені, які присуджували інші генеральні студії, нарівні зі своїми. Методи
навчання в усіх університетах були схожими, незважаючи на їх різноманітність. Відмінності виявлялися тільки в дрібницях. В університетах панував
дух схоластики, успадкований, насамперед, від практики основних освітніх
центрів XII ст., а саме шкіл логіки й теології у Парижі, права в Болоньї і
медицини в Салерно.
В епоху Просвітництва в Західній Європі формувалася нова філософія
освіти. Її концептуальні засади ґрунтувалися на парадигмі класичної науки та
ідеї, адже швидкі темпи зростання наукового знання потребували нових форм
навчання, відходження від церкви. На думку просвітників, методи викладання
і тлумачення положень нормативної науки у традиційних університетах мали
змінитися, осучаснитись. Головною метою мало бути спрямування студентів
на вільний науковий пошук, відокремлений від релігійного. Проте, французькі,
італійські, іспанські університети дотримувалися традиційних методів і форм
навчання. Дискусія між прихильниками та противниками нової філософії
освіти значно поглибила відмінності між національними системами освіти [30,
с. 100108].
Після періоду занепаду, що настав у католицькій церкві під впливом
культури епохи Просвітництва, початок XIX ст. був ознаменований підйомом і
пробудженням нового інтересу до церкви і теології. Частково цьому сприяли
настрої, зумовлені періодом романтизму. На середньовічну церкву, яку в
епоху Просвітництва зображували в темних тонах, тепер дивилися із
захопленням і повагою. Вчення католицької церкви у своїй класичній традиції
виходило з позитивної оцінки пізнавальної здатності розуму. У XIX ст.
з’явилася низка напрямів, що дотримувалися протилежного погляду: в так
званому традиціоналізмі вважали, що одкровення і віра є джерелом не лише
релігійного, а і справжнього знання у сфері метафізики та моралі. Система
викладання у католицьких закладах вищої освіти, розроблена педагогами63

католиками, виявилася не просто якісною, а високоефективною. Тому ці
навчальні заклади мали значний попит не лише серед представників
католицького віросповідання. Освіту в університетах при католицькій церкві
могли здобувати також вихідці з простих бідних сімей [130, с.163174].
Найбільшу мережу освітніх закладів усіх типів має католицька церква:
семінарії і ліцеї; теологічні університети і факультети при державних
університетах, що надають вищу богословську освіту, не обов’язково
пов’язану з прийняттям сану; понтифікальні (папські) академії і спеціального
вищого типу навчальні заклади, які готують священиків вищого рангу,
церковних дипломатів, керівні й наукові кадри церкви та ін. Найбільший центр
підготовки служителів католицизму – Рим, де діють 11 богословських
папських університетів і інститутів. Найвідоміші понтифікальні (папські)
університети: Григоріанський, Урбаніанський, Латеранський. У Римі на
сьогодні налічується 9 понтифікальних академій, 29 семінарій і 94 колежі. У
багатьох навчальних закладах готують місіонерів. В Італії (окрім Рима)
діютьпонад 60 навчальних закладів різних чернечих орденів, десятки
монастирських шкіл і регіональних семінарій [194].
Слід звернути увагу і на те, що на території України, яка була частиною
Російської імперії, в епоху Просвітництва також почалася розбудова науковоосвітніх інституцій. Саме в цей час були створені академії наук, університети,
вищі технічні заклади. Розбудова закладів вищої освіти Російської імперії
відбувалася за французьким зразком, в основі якого лежала ідея державного
регулювання освітою. Однак, на відміну від Паризького університету, в усіх
російських закладах вищої освіти не існувало теологічних факультетів, адже
православна

церква

не

мала

приєднуватися

до

університетів

і

підпорядковувати всю владу і вплив собі [47].
Російський філософ і педагог К. Тімірязєв зазначав, що між закладами
вищої освіти Західної Європи та Російської імперії були також і відмінності
[180]. Університети перших були культурними, науковими, освітніми
центрами, а діяльність університетів Російської імперії полягала у підготовці
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державних службовців. Підпорядкування закладів вищої освіти державі
відбулося у 1801 р., коли міністерство народної освіти видало певні
університетські статути, які закріплювали їхній статус. Посилення державного
впливу Російської імперії зумовлювало те, що структура навчальних планів,
зміст навчальних дисциплін, напрями наукової діяльності визначалися не
вищим навчальним закладом, який готує фахівців, а відповідними державними
інституціями. Таким чином, у 1849 р. міністерство визнало природничі науки
такими, що найбільш віддалені від політики, а тому й найбільш нешкідливими
для суспільства. Що ж до філософії, то читання лекцій з цього предмета
назвали недоцільним [180, с.147].
До певної міри, саме завдяки цьому були створені визначні наукові
школи з природознавства, а гуманітарні дослідження науковців Східної
Європи були не головними у світовій науці. В середині XІX ст. організаційні,
методичні, дидактичні, наукові складові навчального процесу у вищих
навчальних закладах Східної та Західної Європи мали суттєві відмінності.
Зокрема, домінування в навчальних планах вищих навчальних закладів
Російської імперії «найбільш віддалених від політики» дисциплін зумовило
дегуманізацію освіти, яка сприяла вкоріненню ідей позитивізму. Саме це
слугувало поширенню думок щодо певної соціальної другорядності наукової
діяльності

філософів,

істориків,

мистецтвознавців

порівняно

із

природознавцями та інженерами.
Можна зробити висновок, що вже з 1890-х рр. у суспільстві формувався
нерелігійний погляд на світ загалом і на освіту зокрема, відбувалося
руйнування цілісності інтелігентського світогляду. При цьому обмежене
становище духовенства, внутрішній стан духовної освіти не сприяли підйому
духовного життя пастирів, які впливали на духовне і світоглядне формування
свого суспільства. Заперечення законів духовенства, падіння устоїв призвели
до відмови суспільства і особи від євангельських принципів, що визначають
закономірності їхньої взаємодії, і втрати моральних цінностей. Стан
католицьких навчальних закладів на території Росії в післяреволюційний
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період і до ХХІ ст. був критичним. Засоби західноєвропейської культури не
були на користь країні, знижуючи рівень суспільної свідомості, посилюючи
соціальну нерівність, чим готували людей до бунту, а не до свободи.
Упродовж ХХ ст. традиції вищої школи Російської імперії перейшли у
спадок до вищих навчальних закладів Радянського Союзу, які акцентували
увагу на підготовці державних службовців. Відмінності між організаційними,
методичними, дидактичними складовими навчального процесу освітніх
інституцій Східної та Західної Європи спричинили зрештою майже повний
розрив зв’язків між системами вищої освіти. У другій половині ХХ ст.
технологічно розвинені країни Західної Європи та США припинили будь-яку
співпрацю з вищими навчальними закладами Східної Європи.
Нові концепції реформування вищої освіти країн Західної Європи, які в
подальшому стали основою освітньої політики Європейського Союзу, виникли
у 5060-х рр. ХХ ст.. В її основу ліг системний міждисциплінарний аналіз
соціальних,

економічних,

технологічних,

освітніх

проблем

постіндустріального суспільства.
1.3. Соціально-економічні, соціокультурні та педагогічні чинники,
що сприяли виникненню католицьких університетів
Вища освіта є одним із найважливіших чинників, які визначають
розвиток країни. Вона є рушійною силою реформ у світі. Найважливішою, на
наш погляд, тенденцією розвитку вищої освіти наприкінці ХХ ст. став її
масовий характер, який часто пов’язують із сучасними тенденціями розвитку
економіки, виробництва, науки, культури і суспільства загалом.
Проте, система вищої освіти підлягає оновленню, реформуванню, адже
вона має адаптуватися до ринкової економіки, що постійно розвивається.
Вища освіта має стати механізмом стимулювання громадського розвитку.
Стрімкий розвиток приватної вищої освіти і скорочення державного
фінансування пов’язане зі збільшенням попиту на ринку освіти. Вища освіта
стала предметом пильної уваги Світової організації торгівлі, яка забезпечує
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доступність освітніх послуг, що їх надають навчальні заклади, дає гарантії
постачальникам освіти при створенні філій навчальних закладів у будь-якій
країні, а також забезпечує інвестиції для зарубіжних центрів.
Як зазначає Й. Фрід, дослідженню приватної вищої школи приділяють
велику увагу, однак залишається маловивченим історичний досвід діяльності
недержавних закладів вищої освти при католицькій церкві, політичні умови їх
виникнення, вплив на формування ринку освітніх послуг, досвід участі союзів
і асоціацій католицьких ЗВО та їхнє місце в державній освітній політиці [193,
c. 2730]. Будучи частиною соціально-економічної системи європейського
суспільства, вища школа покликана була вирішувати соціальні завдання, які
визначалися державою, робила істотний внесок у розвиток усіх сфер
громадського життя, створення потужного інтелектуального потенціалу
кожної з країн. Заклади вищої освіти державного типу європейських країн,
відповідно, виконували соціальне замовлення держави, відповідно до якого
визначався державний стандарт освіти. Вона була несприйнятливою до
інновацій, у ній панувала централізація – від програм навчання до розподілу
випускників, як-от, наприклад, у Німеччині, де чисельність студентів вважали
одним із найважливіших показників при зіставленні з іншими розвиненими
країнами Європи. Проте кількісні показники не підкріплювалися якісними
змінами, які відповідали б економічним, технологічним, соціальним, духовним
потребам суспільства [193].
За оцінками французьких дослідників (К. Дажен [232], М. Філіп Жутард
[272], Ж.-Б. Лебіг [284], А. Ліскен [257], П. Фере [248]), більшою мірою це
проявляється у державній системі вищої освіти, яка недостатньо сприйнятлива
до змін та потреб ринку праці. Саме цей чинник, на нашу думку, позитивно
визначає недержавну освіту, яка від початку спрямована на сприйняття нового,
експериментування, оперативний перехід, на підготовку фахівців відповідно
до потреб ринку праці. Приватна вища освіта – найдинамічніший і такий, що
найшвидше розвивається, сегмент освіти, який набув значного розвитку в ХХІ
ст. Поєднання вимог вступу до державних закладів вищої освіти і нездатності
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або небажання урядів зробити навчання в них прозорим поставило приватну
вищу освіту на перший план. Приватні установи, які мають тривалу історію
розвитку у багатьох країнах, розширюють свої межі і чисельність, збільшують
свій вплив і значущість у молодому суспільстві. До таких закладів вищої освти
приватного сектора належать університети та інститути при католицькій
церкві.
У більшості країн Європи «приватна» освіта означає «недержавна»,
проте, установи вищої освіти, як державні, так і приватні, в основному,
контролюються державою, а їхня діяльність регулюється законодавством. Що
ж до католицьких закладів вищої освіти, то вони є незалежними від уряду,
належать до приватного сектора освіти, проте історично створені були при
церкві, що

пояснює їхню залежність від неї. Держава встановлює

кваліфікаційні рамки – структуру дипломів, а також вимоги до якості
навчання. У кожній країні існують свої правові норми, які відбивають
специфіку відносин між державою і вищою освітою. Мірою слабшання
державного регулювання закладів вищої освіти потрібно докладати дедалі
більше зусиль для розвитку внутрішньої культури якості і прозорості, яка
сприяє укріпленню довіри до них [125, с.110114].
Важливу роль у створенні університетів відіграла католицька церква,
яка, попри непрості відносини з наукою, розуміла значення освіти, як у своїй
діяльності, так і в житті суспільства. Далекоглядність проявили й уряди низки
європейських країн, що сприяли створенню багатьох університетів. Важко не
помітити зв’язок економічного, політичного і культурного розквіту Європи в
XIXVII ст. зі створенням вищої школи на цьому континенті. Якщо про вплив
католицьких університетів на розвиток технічних наук у той час можна
сперечатися, то величезний вплив католицизму на розвиток гуманітарних наук
і формування церковної і світської еліти є поза сумнівом. М. Лагодич
стверджує, що Захід випередив Схід завдяки вищій приватній школі. А на
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самому Заході виходили вперед країни з краще розвиненою системою вищої
освіти [98, с.131135].
А. Максименко у статті «Система освіти Франції. Реформування у другій
половині ХХ століття» зазначає, що у закладах вищої освіти приватного
сектору, починаючи з Середньовіччя, панувала схоластична педагогіка, яка
визнавалася університетськими статутами як обов’язкова і мала певні
наслідки, а саме:
- основну роль у ній відводили граматиці й діалектиці – дисциплінам,
вивчення яких було обов’язковим для тих, хто прагнув глибоко розуміти
тексти;
- така педагогіка визначала високу значущість писемної форми викладу,
яка передбачала постійне звернення до «авторитетних» тлумачень, і усного
слова, яке звучало на лекціях і диспутах;
- вона передбачала велике значення особистих довірливих відносин між
учителем і учнями;
- схоластична педагогіка потребувала постійного запам’ятовування і
відповідно, повторення, яке вимагало значних витрат часу [113, c. 139141].
Зрозуміло, що, прийнята у крайніх формах, така педагогіка не завжди
позитивно впливала на університети. Фактично, вони були відрізані від інших
форм інтелектуальної діяльності, традиційних (містичних, які практикували в
межах монастирської культури) та нових (експерименту, філологічного та
історичного аналізу).
Будь-яке університетське товариство, як відмічає X. Риддер-Сименс,
зазвичай поділялося на кілька груп, які інколи своїм корінням сягали давніх
часів [162, с. 3847]. Студенти-одинаки, приїхавши на навчання, у новому
місті утворювали асоціації, члени яких спілкувалися однією мовою.
Найчастіше це були об’єднання вірян, що відвідували одну церкву.
Об’єднавшись, вони краще могли піклуватися один про одного, легше долати
труднощі, пов’язані з довгим перебуванням закордоном. Вони спільно
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наймали житло, разом відвідували служіння, зустрічалися на постоялому
дворі, щоб відсвяткувати національне свято, спільно організовували вечори
читання Біблії, де обговорювали як релігійні, так і філософські питання буття.
Такі асоціації швидко перетворювалися на визнані корпорації – нації, які і
стали підґрунтям найстаріших університетів, а деякі з них – засновниками
нових течій, релігійних груп, що стало поштовхом для створення та розвитку
освітніх закладів при католицькій церкві. Належність учених до тієї чи тієї
нації визначалася, передусім, рідною мовою, по-друге, місцем народження,
культурними чи релігійними чинниками. Приміром, католицькі університети
Тулузи і Парижа також утворились із подібних угруповань – націй. Вони
приймали студентів звідусіль і могли дійсно дотримуватися подібної практики,
адже тут студенти об’єднувалися не лише за релігійними вподобаннями, а й за
вищеназваними критеріями [162].
Від початку XIV ст. ще до створення католицьких університетів уже
існували школи при монастирях та собораху багатьох країн Європи. Завдяки
благодійникам, за прикладом організації життя багатьох монастирських шкіл
та конвіктів, засновували конвікторські гуртожитки для бідних студентів. Такі
гуртожитки, притулки для бідних, мали назву колегій. Їх створювали
переважно на територіях католицьких соборів. Якщо в попередні століття
благодійники витрачали кошти на заснування монастирів, то у XVХІХ ст.
кошти надавали для заснування колегій. Таку благодійність заможних людей
на користь освіти у той час вважали благочестям. Крім забезпечення усім
потрібним для навчання і проживання, організація колегій мала на меті
зберегти молодь від згубного впливу вулиці. Поступово в колегіях знаходили
собі притулок не тільки бідні, а й заможні, магістри, які хотіли влаштувати
собі спокійніше життя за порівняно невеликі кошти [162; 109, с.7074].
Найгострішої форми боротьба з правами церкви набула у 1871 р.у
Німецькій імперії. Проголошена Бісмарком політика «Культуркампф» (нім.
Kulturkampf – «боротьба за культуру») була спрямована на зміцнення
центральної державної влади шляхом істотного обмеження впливу римо70

католицької церкви. Було видано низку законів, спрямованих проти
католицького духовенства, церковний контроль над школами замінено
державним, заборонено орден єзуїтів і ряд споріднених чернечих орденів,
вжито інші адміністративні заходи. До духовних осіб, які відмовилися
підкорятися

новому

законодавству,

застосовували

репресивні

заходи.

Прагнення до захисту інтересів вірян і церкви призвело до створення у деяких
країнах політичних організацій католиків. Зокрема, в Німеччині в 1871 р. було
створено Католицьку партію Центру, яка боролася за права католицької
церкви та ставала на захист церковних шкіл, які в той час зазнавали утисків з
боку держави [159].
У другій половині ХІХ ст. католицькій церкві вдалося утримати вплив
на освіту у багатьох країнах Європи. Так, в Англії після об’єднання Ірландії і
Англії (1800 р.) католицизм почав стрімко розвиватись. У 1823 р. було
створено Католицьку лігу, яка вела боротьбу за католицьку Ірландію, у зв’язку
з чим було відкрито кілька шкіл при церквах. У 1829 р. було ухвалено закон,
який, зокрема, звільняв католиків від сплати десятини на користь
протестантського духовенства. Католицтво прийняли багато відомих на той
час учених: професор Д. Ньюман, кардинал Г. Маннінг та ін.. У 1850 р. в
Англії було відтворено католицьку ієрархію, що дало можливість активно
пропагувати свою віру. В цей час великого розвитку набули католицькі школи,
недільні читання Біблії, популярним стало сімейне відвідування соборів.
Релігійне навчання ставало престижним.
У Бельгії вимога про «незалежну» церкву перепліталася з боротьбою за
вихід

цієї

католицької

країни

зі

змішаного

з

релігійного

погляду

Нідерландського королівства, адже на той час католики тут перебували у
підпорядкованому становищі. Після відокремлення Бельгії нова конституція
(1831 р.) проголосила свободу освіти і надала церкві низку привілеїв. До
початку XIX ст. на території Бельгії існував католицизм, не було жодної
присутності православної церкви. Ситуація змінилася завдяки росіянам. Після
революції 1917 р. до Бельгії переїхали близько восьми тисяч біженців із Росії.
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Вони створили в 1920 1930 рр. православні приходи у більшості великих
бельгійських міст: в Антверпені, Шарлеруа, Льєжі, Генті, при російському
дитячому будинку в Намюрій, університетському містечку в Левені [130, с.
163174].
У новоприбулих росіян було немало труднощів, у тому числі зі
здобуттям освіти для дітей. У 1950-ті рр. православна присутність у Бельгії
значно поповнилася за рахунок емігрантів із Греції, де на той час почалася
громадянська війна. Греки відкрили понад десять нових приходів і шкіл на
всій території Бельгії. Аналізуючи загальну релігійну ситуацію у Бельгії,
священик Сергій Модель зазначав, що «відвідування католицьких церков
падає, відбувається відтік молоді, храми пустіють. Життя Католицької Церкви
малопомітне або майже непомітне в суспільстві» [130].
На території Австрії на початку XVIII – наприкінці XIX ст. поширювався
релігійно-політичний рух йосифізму, названий за іменем імператора Йосипа II.
Під час правління останнього в Австрії відкривали численні католицькі
навчальні заклади й нові приходи, однак при цьому утискували чернечі
ордени. Католицька церква в Австрії потрапила в залежність від держави.
Святий Престол рух йосифізму засуджував, що призводило до постійних
конфліктів імператорського дому з Ватиканом. 18 серпня 1855 р. між Австрією
і Ватиканом було підписано домовленість, що поклала край йосифізму у
відносинах між державою і церквою. Законодавство, що обмежувало права
церкви, було скасовано під час революції 1848 р. У 1850 р. імператор Франц
Йосип визнав права єпископів на зосередження в їхніх руках дисципліни і на
регулювання богослужіння [183].
Складнощі, яких зазнала католицька церква в Європі, зумовили
посилення інтересу до позаєвропейських країн, чому сприяли розширення
колоній і збільшення кількості освітніх закладів. Після значної перерви новий
імпульс до розвитку отримав місіонерський рух. Упродовж ХІХ ст. було
створено багато нових шкіл та інших освітніх установ, які належали
католицькій церкві або діяли при ній (переважно у Франції, наприкінці
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століття – в Німеччині і США). До кінця XIX ст. сформувалися дві основні
моделі університету – німецька і французька, хоча одночасно розвивалися й
інші, наприклад, російська і британська [92].
Як зазначає І. Козьменко, католицькі школи, а пізніше університети
зробили значний внесок у процес становлення духовної культури Франції
XVIIXХ ст., вплинувши на інтелектуально-моральну атмосферу, спосіб
життя і традиції, розвиток книжкової культури нового часу [86, с.124]. Завдяки
їхньому консервативному підходу до навчання та виховання вдалося зберегти
середньовічні традиції університетської освіти, що істотно відбилося на
становленній розвитку світської і релігійної філософії Франції різних часів [86,
с.124]. Ні імператор, ні папа не могли створити та змінити ідеальний образ
католицького освітнього закладу. Католицький університет був, насамперед,
спілкою однодумців, до якої кожна людина могла приєднатися: його
доступність була гарантована кожному. За висловом дослідника європейського
університету В. Івановського, католицькі університети утворювали особливу
державу в державі, яка мала свої традиції, закони, правила [74, с. 63].
Історики А. Гласе та Б. Баумгартл схилялися до думки, що в середині
ХІХ ст. церква «втратила» робочий клас. Погіршувалися умови життя і праці
робітників. Цю соціальну проблему церква намагалася розв’язати шляхом
доброчинності [194]. Велику популярність у цій сфері мала діяльність
французького професора Ф. Озанама, який заснував потужну благодійну
організацію «Товариство св. Вінсента де Поля». У той час деякі церковні діячі
також були занепокоєні становищем робочого класу. Було створено перші
католицькі робочі організації (наприклад, Союз підмайстрів A. Кольпінга), а
також студентські спілки, які існували при церкві [194].
Виникнення приватних університетів у багатьох країнах було зумовлено
великим попитом на вищу освіту. Значну кількість цих закладів було створено,
перш за все, для отримання прибутку на ринку освітніх послуг, а тому їх мало
турбували проблеми забезпечення якості підготовки фахівців або акредитації.
Крім того, серед приватних закладів вищої освіти з’явилося дедалі більше
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установ, які успішно конкурують із державними. Вони дуже чутливі до попиту
на ринках освітніх послуг і праці, швидко реагують на зміни, реформи і
приділяють значну увагу якості навчання і акредитації. Один із видів
приватного сектору вищої освіти – це університет при католицькій церкві,
який посідає окреме місце в системі вищої освіти Франції та інших країн [194,
с. 24].

Канонічний бакалаврат

5 років

Канонічна ліцензія

2 роки

Канонічна докторантура

мінімум 3 роки
і максимум 6 років

Рис. 1.2. Тривалість навчання для отримання церковних дипломів при
католицьких університетах [Авт.].
Основна відмінність католицьких університетів полягає в тому, що вони
надають церковні дипломи від імені Святого Престолу. Відповідно до
Болонського процесу, католицькі університети мають право видавати різні
дипломи в залежності від тривалості навчання. Так, наприклад, лише два роки
навчання в університеті при католицькій церкві потрібно, щоб отримати
Канонічну ліцензію. Диплом Канонічного бакалаврату можна отримати по
завершенню п’яти років університету, а диплом Канонічної докторантури – від
3 роки до 6 років навчання після бакалаврату (рис. 1.2.).
С. Дажен у праці «Місія католицької освіти та її роль в суспільстві та
церкві» зазначає, що нині Франція посідає одне з перших місць у світі за
кількістю католицьких освітніх закладів [232, с.10821086].

74

Справді, серед понад 10 мільйонів студентів, що навчаються у Франції,
більш ніж 2 мільйони осіб здобувають знання у 8500 католицьких школах. В
даній таблиці 1.1.[Авт.] показана загальна кількість релігійних навчальних
закладів, що діяли у Франції у 2016 р.[232, с.10821086].
Таблиця 1.1.
Загальна кількість релігійних навчальних закладів,
що діяли у Франції на період 2016 року.
Кількість навчальних
Релігійні навчальні

закладів (школи, ліцеї,

Кількість учнів,

заклади

колежі, ЗВО тощо)

студентів

Католицькі

9 тисяч шкіл і колежів,

2 млн

із яких 5 ЗВО
Єврейські

300 колежів

30 тисяч

Мусульманські

20 шкіл

2 тисячі

Така система освіти є результатом тривалої історичної ворожнечі між
двома секторами освіти: державними школами і вільними школами при
католицьких церквах. Слід зазначити, що становище католицької вищої освіти
відрізняється від шкіл та колежів, адже державної підтримки не вистачає для
розвитку та існування університетів, оплати заробітної плати вчителям, тому
вони повинні себе забезпечувати фінансово не менш ніж 20% або 30% від
загального фінансування. Натомість початкові й середні освітні заклади майже
не мають матеріальних витрат зі свого боку, так само як і батьки учнів.
Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. католицькі монархи і римська
церква помітно активізували свою діяльність у сфері освіти. Значною мірою це
було продиктовано прагненням протистояти впливу Реформації. Приклад такої
політики – початкова школа Франції. Королівська влада і католицький клір
одночасно насаджували релігійні початкові школи. Було засновано семінарію
святого Шарля, яка готувала викладачів для шкіл бідняків. Наприкінці XVII ст.
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з’явилися перші статути католицьких початкових шкіл. Ці документи
пронизані були авторитарним і консервативним духом. У них ішлося, поперше, про заборону змішаних шкіл. По-друге, підкреслювалася необхідність
тілесних покарань, що обґрунтовувалось висловом: «Різка потрібна, бо
народжує мудрість». Але в них відчувається і вплив нових дидактичних ідей:
«Діти засвоять добре текст лише тоді, коли прочитають його самостійно»
[232].
Керівництво католицької церкви Франції підтримувало ідею поширення
вченості. В одному з кардинальських послань (1698 р.) проголошувалася
необхідність навчання для усіх французів (для знаті – обов’язковість). У
документі було регламентовано звітність церковних шкіл елементарного
навчання, щорічні суми винагороди учителям – жінкам і чоловікам.
Французький єпископат, піклуючись про свій вплив на виховання і навчання,
закликав вірян зміцнювати в дітях релігійні почуття [232].
У XІХ ст. загальна соціокультурна ситуація у Франції вцілому сприяла
розвитку університетської освіти, в тому числі створенню університетів при
католицькій церкві. Його стимулювали успіхи в галузі книгодрукування, адже
церква була одним з основних осередків з розробки навчальних посібників,
написання художньої літератури. В умовах релігійних потрясінь зросла
зацікавленість в освічених людях з боку церкви. Париж, що бурхливо
розвивався, потребував кваліфікованих фахівців – лікарів, правовиків і загалом
освічених людей. Освітній процес був багатоступеневим, проходження кожної
ланки закінчувалося отриманням певного звання, яке фіксувало відповідно до
суворого стандарту певний рівень кваліфікації. З часом у практиці з’явилися
додаткові ступені – бакалавра і ліценціата. Ступінь бакалавра, який був
фактично підмайстром вченого цеху, відкривав доступ до отримання інших
звань. Для його отримання необхідно було витримати відповідний іспит.
Бакалаври, які продовжували навчання, мали право викладати, виконуючи
обов’язки викладачів нижчого рангу. Наприклад, на теологічному факультеті
вони розпочинали свою викладацьку діяльність з посади бакалавра-репетитора
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(«cursor»), потім послідовно переходили до ступенів «biblicus» (коментатор
Біблії), «сентенцiарiй» (викладач за «Сентенціями» католицького богослова
Петра Ломбардного). Вищим ступенем бакалавра був «baccalarius formatus»
(викладач, що практикувався в диспутах і проповідях, готовий до отримання
звання ліценціата) [254, c.45].
Процедура присудження ступеня бакалавра, доктора або магістра
відбувалася за певним сюжетом, деталі якого визначалися університетським
статутом. Кандидатові у бакалаври пропонували твір для тлумачення
авторитетного тексту. Відповідати за заздалегідь зробленими записами було
заборонено. У разі правильних відповідей студентові видавали одяг бакалавра,
після чого він читав присягу на вірність факультету. Його наставник
проголошував промову на честь претендента, даючи оцінку його особистим
якостям. Для здобуття вищих ступенів кандидатові доводилося вести
багатогодинні диспути, читати проповіді і пробні лекції. Введення ліценціата в
колегію професорів супроводжувалося певним ритуалом. Він мав отримати
докторський головний убір («bonet») як символ вчительської гідності. В
урочистій процедурі головну роль відігравав диспут, що тривав кілька днів.
Диспути були не просто формою кваліфікаційних випробувань: вони
становили суть схоластичної науки, що підкоряється законам інтелекту
(«ratio»). Вони упереджалися коментуванням якого-небудь авторитетного
тексту. Велике значення мало вміння виділити основну проблему і розбити її
на питання, з тим, щоб далі вести полеміку, результатом якої був твір
випробовуваного («determinatio»). У диспуті брали участь бакалаври.
Остаточне ж вирішення спірного питання належало новому докторові. Пізніше
з’явився ще один ступінь – «ліценціат», середній між бакалавром і доктором
[226].
Заклади вищої освіти при католицькій церкві в різні часи свого
існування мали різний статус: католицька школа – інститут – університет. Це
залежало, насамперед, від освітніх реформ та ролі католицької церкви і
державної влади в певний період історії (табл. 1.2. [Авт.]).
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Таблиця 1.2.
Створення закладів вищої освіти
при католицькій церкві Франції
Місто

Рік
створення

Перша назва

Сучасна назва

Париж

1875

Паризький католицький
університет (Université
Catholique de Paris)

Лілль

1875

Католицький
університет Парижа
(Université Catholique
de Paris)
Католицький інститут
Лілля

Ліон

1875

Ліонський католицький
інститут

Тулуза

1880

Католицький інститут
Тулузи

Анже

1875

Католицький інститут в
Анже

Лілльський католицький
університет (Université
catholique de Lille). Повна
офіційна назва –
Університетська і
політехнічна федерація
Лілля
Католицький університет
Ліона (Université catholique
de Lyon)
Католицький університет
(інститут) Тулузи (l’Institut
Catholique de Toulouse)
Західний католицький
університет (L’Université
catholique de l’Ouest)

Один із найвідоміших католицьких закладів вищої освіти Франції та
світу було засновано в 1875 р. – Західний католицький університет (фр.
L’Université catholique de l’Ouest), інші назви – Ла-Като, Католицький
університет в Анже. За довгу історію ця вища школа не зрадила своїм
принципам викладання і традиціям спілкування. Французький педагог та
історик Бріджит Шіра характеризує цей ЗВО як сучасний та унікальний.
Університетське життя тут не схоже на жоден університет у світі, тут панує
дуже дружня і навіть по-сімейному тепла атмосфера [226].
На відміну від інших католицьких університетів та інститутів Франції
(Париж, Лілль, Ліон і Тулуза), Західний католицький університет в Анже
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майже сто років існує в умовах єдиного закладу вищої освіти, який
зосереджений на своїй початковій території. До 1971 р. в Анже було ще дві
громадські структури вищої освіти: школа медицини та фармакології і
національна

школа

мистецтв

і

ремесел

[318,

с.13821383].

Витоки

університету зосереджені в соборній школі, яка існувала з кінця Х ст., а в ХІ
ст. відігравала фундаментальну роль у формуванні духовних еліт. Мережа
шкіл була сформована навколо основного центру науки канонічного і
цивільного права. Університет в Анже, як і його колеги того часу, був
корпорацією майстрів і студентів, які зібралися разом, щоб подолати
громадянське опікунство, ставлячи себе під захист Папи [318].
Головну будівлю Західного католицького університету було відкрито на
початку XVII ст. Нині закладу належать декілька десятків невеликих споруд, у
яких проводять заняття, а також живуть приїжджі студенти. Університет
прославився завдяки тому, що першим вніс до списку навчальних предметів
юриспруденцію і суміжні науки. Сьогодні це є один із найкращих
університетів у цих напрямах. Крім того, здавна в навчальному центрі
шанували канонічні закони, на основі яких підтримують відносини з іншими
закладами вищої освіти [311].
Паризький католицький університет має складну історію створення:
спочатку його заснували для навчання молоді згідно з християнськими
цінностями і для протистояння науковому модернізму. У 1876 р. він поглинув
церковну школу кармеліток, засновану в 1845 р., що стала університетською
семінарією. Приблизно в той самий час Вищу школу богослов’я, засновану в
1878 р., було перейменовано на Папський факультет цього університету.
Основною метою керівництва Паризького католицького університету на
той час було створення медичної школи, однак через брак ресурсів цього
досягти не вдалося. Значні фінансові вкладення було зроблено для розвитку
наукового факультету: оснащення хімічної лабораторії, дві аудиторії для
досліджень у зоології, а також будівництво амфітеатру, що розташований на
території колишньої школи кармеліток [257, c.912].
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У кінці ХІХ століття єпископи Франції намагались якомога швидше
прискорити розбудову інститутів в Анже, Ліоні, Ліллі й Тулузі. Вони не
отримували статусу «університету» тривалий час, адже закон 1880 р.
заборонив приватним установам вищої освіти використовувати це звання.
Згадані освітні заклади, створені церквою, тісно контактували не лише з
навчальними установами Європи, а й із глобальною мережею всіх 200
католицьких університетів світу. З 1880 р. католицькі університети втратили
право видавати наукові ступені, лише держава мала монополію на титули і
звання. Проте існували угоди про визнання дипломів. Національні дипломи
видавались лише за погодженням з державними університетами. Для
отримання наукового ступеня, студенти проходили практику та здавали
екзамени в державних університетах, які співпрацювали з католицькими
інститутами. Деякі кваліфікації, в тому числі релігійні, характерні для
католицьких університетів, мали погоджувати і затверджувати Ватикан [257,
c. 3].
У законі від 12 липня 1875 р. «Про заклади вищої освіти Франції» [291],
який стосувався в тому числі і університетів при католицькій церкві, було
визначено, що «вища освіта є безкоштовною», і «якщо інститути мають хоча б
три факультети, вони можуть претендувати на вільне ім’я університету».
Завдяки цьому документу, того ж року в Паризькому католицькому
університеті вдалося відкрити три факультети: правничий, гуманітарний і
науковий, що було необхідно для отримання звання «університет». Уже 8
вересня того ж року кардинали і архієпископи оголосили про створення
вільного Паризького університету [84, c. 135]. Після прийняття даного закону
було створено Католицький університет у Ліллі за активної підтримки
єпископів і групи християн, які боролися за свободу вищої освіти. Спочатку в
Лілльському університеті було лише два факультети – теології та медицини. У
1875 року було відкрито юридичний факультет, при якому 18 листопада
створено юридичну школу, а також кілька кафедр: теології, гуманітарних і
природничих наук. Незважаючи на популярність серед абітурієнтів, у 60-ті рр.
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ХХ ст., під тиском подій (економічної кризи та численних протестів проти
чинної влади), юридичний факультет було реформовано у факультет
економіки, що має на меті викладання загальної економіки. У 1973 р.
структуру освітнього закладу було змінено: створено «університетську і
політехнічну федерацію», яка складалася з Католицького інституту і
незалежних від нього вищих шкіл, інститутів і дослідницьких центрів. На
початок 2018 року в католицькому університеті Лілля навчалося 30 тис.
студентів. Це є склада багатодисциплінарна установа, яка має 5 факультетів,
18 великих шкіл, школи та інститути, що пропонує навчання за такими
напрямами: право, економіка, управління, управління підприємством, дизайн,
мова та література, теологія, педагогіка, медицина та ін. (Додаток А).
Як і в інших католицьких університетах, пріоритетними завданнями
викладання були наукові дослідження і служіння суспільству. Крім знань,
метою університету в Ліллі було і є зараз, надання базових навичок для
саморозвитку в кар’єрі, що вимагає впровадження нових методів навчання та
виховання людини, як особистості. Разом з інтелектуальною цілісністю та
вченістю у католицьких закладах вищої освіти прагнули підтримувати такі
чесноти, як скромність, любов до ближнього, благочестя, дбайливе ставлення
до студентів, колегіальна солідарність щодо університету, готовність
захистити осіб, які очолюють університет перед світською владою [166,
c. 107108].
Проте, в розвитку католицьких інститутів були і складні часи.
Наприклад, будівлі католицького університету в Парижі перебували під
загрозою. Від його закриття врятував лише договір про оренду, укладений в
1910 р. між державою і церквою, який мали продовжувати кожні три роки.
Цей документ став гарантом того, що інфраструктуру католицького
університету не буде порушено або знищено упродовж багатьох років. З
1924 р. церква відновила переговори про викуп майна, розташованого в центрі
Парижа. За згодою міністерства внутрішніх справ і фінансів було укладено
угоду про те, що ці будівлі з 1925 р. перейшли у власність університету при
81

католицькій церкві. Університет мав заплатити 1,93 мільйона франків, щоб
викупити власні будівлі, у зв’язку з чим було запропоновано організувати збір
пожертвувань від мирян, студентів та меценатів [166, с.100].
Тенденції розвитку наукової думки в університетах при католицькій
церкві відбилися у формуванні нового типу ученого, який не лише опановував
усі знання, але і орієнтувався на схоластичну педагогіку, яка протистояла
вільнодумним тенденціям у деяких навчальних закладах Франції.
Філософ М. Блош характеризував викладача нового типу як людину,
котра повинна вміти навчати мислити, висловлювати власну думку,
орієнтуватися у філософських і психологічних питаннях. Католицькі заклади
вищої освіти були порівняно закритими корпоративними співтовариствами
викладачів і студентів. Вони мали права самоврядування, право визначати
зміст навчання і проводити дослідження. Цей факт пояснює значення
університету,

як

соціально-культурного

феномена,

причини

його

життєздатності в культурному просторі Франції різних часів [217, с. 311].
Належність католицьких університетів до церкви давала їм змогу зберігати
свою корпоративність і автономність стосовно держави. Тому, незважаючи на
те, що католицький університет сприймався як корпорація професорів і
студентів, взаємодія його з церквою була дуже тісною.
Попри нечисленність, французькі університети при католицькій церкві
завжди були міжнародними центрами освіти. Контингент студентства, як
свідчать документи, охоплював не лише французів, а й іноземців. Надаючи
католицьким університетам велику фінансову підтримку і широкі юридичні
привілеї, церква і світська влада створювали, тим самим, можливість
контролювати життя і діяльність цих закладів, зробивши їх цілком залежними
від

себе.

Щодо

університетської

навчальної
громади

роботи,

можна

внутрішньої

говорити

про

організації

певну

життя

автономію

і

самоврядування. Однак, усі питання, що стосувалися навчання, контролювала
церква, зокрема, у відповідних постановах було регламентовано організаційну
структуру, структуру самоврядування, компетенцію викладачів тощо [272].
82

Методи навчання у католицьких закладах вищої освіти мали багато
спільного з тими, що використовували в класичних університетах. Деякі з цих
методів описує Л. Брокліс [13, с.4450]. На всіх факультетах панував
формалізм. П’ять днів на тиждень професор читав годинну або півторагодинну
лекцію з трьох частин. Копію лекційного тексту роздавали студентам в
аудиторії. Виклавши матеріал, професор давав свої коментарі, пропонуючи
різні інтерпретації сказаного: щось заперечував, пропонував власні думки,
робив висновки. Ця найважливіша частина лекції була найдовшою.
Закінчувалася лекція питаннями і відповідями, які давали змогу професору
проконтролювати, наскільки правильно його зрозуміли студенти. Проте часто
цим завершальним опитуванням нехтували, особливо якщо студентів було
багато. Такий чіткий формалізм у викладанні був гарантією того, що
викладачі, незалежно від здібностей, пропонують студентам чітке й всебічне
пояснення проблеми. Метод, крім того, можна було легко адаптувати до
різних умов викладання, навіть якщо не було вільної аудиторії, що нерідко
траплялося, адже студентів було багато. Лише талановиті викладачі дозволяли
собі імпровізувати під час лекцій, викладаючи своє розуміння матеріалу. Тож
після закінчення курсу студенти мали два обов’язкові тексти: у першому
містилися вивчені джерела, у другому – коментарі магістра. Іноді ці тексти
поєднували: зміст першої частини було підсумовано у другій [13, c. 4244].
Деякі професори вибирали з тексту ключові слова або положення і
робили власний аналіз та пояснення, пізніше об’єднуючи їх у підручник. Такі
авторські курси публікували переважно після смерті автора. Фінанси на друк
таких університетських підручників виділяли церква або меценати, які
підтримували автора.
Проте, лише класичними лекціями навчання студентів не обмежувалось.
Більшість нових предметів, представлених у навчальному плані, вирізнялися
певною свободою і викладалися в дещо вільній манері, не пристосованій до
консервативних правил католицької церкви. Серед таких «вільних» лекцій
було сучасне мистецтво, нова філософія, релігієзнавство. Старші члени
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закладу освіти мали право контролювати заняття викладачів і, за потреби,
наполягали на підвищенні їхньої кваліфікації. Такий централізований контроль
над студентами та викладачами здійснювали педагоги, які спостерігали за
учнями одного віку та однакових здібностей. Згодом сформувалися нові
форми занять – у малих групах, так звані семінари, які пізніше стали
офіційними та обов’язковими і почали входити до навчальної програми [13,
c. 4546].
Кожен метод навчання відігравав свою педагогічну роль: лекційний
матеріал викладачі адаптовували для студентської аудиторії, на семінарі ж
професор намагався зробити власний внесок у розвиток навчальної
дисципліни.
Л. Брокліс пише, що навчання в католицьких університетах Франції
проводили переважно французькою мовою, у тому числі практичні заняття на
факультетах медицини та фармакології, адже деякі викладачі не мали
глибоких знань з латинської мови й не могли точно пояснити тему. Проте,
навіть у ХІХ ст. навчання рідною мовою не було переважним порівняно з
латиною. Законодавство і звичайне право викладали французькою, але при
цьому викладачі не відмовлялися від латини під час читання інших дисциплін
[13, c. 4647].
Незважаючи на принцип свободи, який на той час панував у системі
вищої освіти, 18 березня 1880 р. було ухвалено закон Жюля Феррі, відповідно
до якого вчені ступені мало присуджувати уповноважене журі, а також було
заборонено використовувати назву «університет» інститутам приватного
сектору вищої освіти. Саме в цей час католицькі університети Парижа і Тулузи
мали звання католицького інституту, в той час як Ліон і Анже залишають
статус католицьких університетів. Після прийняття вищезгаданого закону
Лілльський університет було перейменовано на Католицький інститут Лілля
[214].
Вже через рік після створення Католицького університету Лілля
швидкого розвитку набули п’ять факультетів: права, науки, літератури,
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медицини і теології. Якість викладання та фінансова підтримка факультетів
прямо залежала, як свідчить історія, від того, яким напрямам освіти віддавало
перевагу керівництво, і від волі меценатів. Наприклад, перший декан
наукового факультету професор Антуан Бешан, відомий хімік, значну частину
коштів, які надходили від держави, вкладав у розвиток медицини та хімії.
Незважаючи на протести політичної опозиції, факультет зростав, набір
студентів щороку збільшувався. Антуан Бешан створив також два наукові
товариства, одне з яких випустило журнал медичних наук у Ліллі, що був
опублікований через брак коштів лише після 1978 р.
У вересні 1887 р. відомий лікар П. Ферон-Вро вирішив стати меценатом
для Католицького університету в Ліллі. Він втративши єдину доньку, вирішив
частину її спадку передати для будування дитячої лікарні при університеті
Лілля, а також надати медичне обслуговування для безкоштовних шкіл, де
навчалися діти з сімей робочого класу. Три роки по тому лікарня Сент-Антуан
почала працювати в бідних районах Ваземм і Мулен [248, c. 79].
Паралельно зі створенням Католицького університету в Ліллі за
ініціативою мирян-католиків було засновано Католицький університет у Ліоні
(1875 р.). Як і інші католицькі університети, його було створено для навчання
та розвитку освіченості вірян. Магістри та студенти об’єднувалися у спілки
для взаємодопомоги та обміну знаннями, книгами. Ліонський університет став
місцем працевлаштування багатьох викладачів, які вже були незалежними
особами і навколо яких концентрувалися учні. Саме такі асоціації викладачів і
студентів стали підґрунтям для розвитку цього закладу. Також студентами
стали місцева молодь та мешканці прилеглих регіонів, які прагнули навчатись.
1877 р. було створено науковий факультет і факультет мистецтв. Університет
належав до католицької церкви, однак факультет теології було засновано
значно пізніше – у 1886 р. [248, c. 79].
Перетворення приватних церковних шкіл на заклади вищої освіти при
католицькій церкві відбувалося з різних причин. Зокрема, церква була
зацікавлена у створенні контролюючої організації. Саме цей інтерес сприяв
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виділенню коштів для будівництва та розвитку католицьких закладів вищої
освіти. Основним критерієм для відбору абітурієнтів до католицького
університету були знання і прагнення навчатися не лише основних предметів,
а й церковних законів. На відміну від державних закладів вищої освіти,
набагато менше значення надавалося знатному походженню студентів. Тут
відзнаки у навчанні могли здобути студенти невисокого соціального статусу
[165, с.100].
Церква у вищих школах, а особливо в університетах і на факультетах,
залежних від неї, прагне, щоб кожна дисципліна розвивалася за допомогою
раціональної організації, згідно зі своїми принципами і власними методами, за
наявності свободи, необхідної для наукового дослідження. Нові питання і
дослідження, пов’язані з сучасним прогресом, потребують уважнішого
вивчення. Тобто, людина має відкрити в собі всеосяжне християнське
мислення у прагненні до вищої культури; і вихованці цих закладів повинні
отримувати таку підготовку, щоб стати видатними діячами науки, готовими
вирішувати найважливіші завдання в суспільстві і свідчити про віру у світі.
Маючи

пряме

відношення

до

церкви,

католицькі

університети

автоматично ставали міжнародними. Викладачі і студенти переїжджали з
інших освітніх закладів при католицькій церкві: з Кельна, Болоньї. Під час
золотого століття християнства церква брала під своє крило не лише монастирі
та католицькі університети, а й університети великих інтелектуальних центрів
таких як Париж, Рим та ін.. Починаючи з кінця XIХ ст., християнський вплив
на університети дав тріщину, і держава прагнула утримати владу над ними у
своїх руках. Влада почала обмежувати автономію і порівняну незалежність
освітніх закладів, надані церквою [36]. Відносини між державою та церквою
були доволі нестабільними й незрозумілими, однак, необхідно підкреслити
важливий момент: університети постійно зберігали зв’язки з національною
церквою. Церква, у свою чергу, впливала на світогляд суспільства, а
найбільше

студентства,

через

богословські

факультети,

схоластичний
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консерватизм. Влада Церкви над університетами була досить міцною і
стабільною [42].
Заклади вищої освіти приватного сектора орієнтовані на елітарні
послуги, тож їх, як правило, вважають привілейованими, недоступними через
високу вартість навчання для малозабезпечених студентів. Серед них
католицькі університети славляться прозорістю і високою якістю підготовки
фахівців та відповідно невисокою платою за навчання. В університетах при
католицькій церкві приділяють більше уваги питанню якості, а не іміджу та
престижу. Тут встановлено високі вимоги до вступників і є програми
фінансової підтримки студентів. Католицькі університети дуже чутливі до
кон’юнктури на ринках освітніх послуг та праці, приділяють значну увагу
забезпеченню якості наданих знань. Незважаючи на достатню кількість
закладів вищої освіти у Франції, глобалізація та формування ринкової
економіки в країнах Європи висувають нові вимоги до системи вищої освіти,
які держава не може задовільнити [41].
Освіта в університетах при католицькій церкві посідає окреме місце в
освітній системі з кількох причин, які можна сформулювати таким чином. Поперше, соціальна потреба у вищій освіті перевищує громадську пропозицію, і
приватний ринок прагне задовольнити нереалізовану потребу. По-друге,
вимога високої якості і змісту освіти. Релігійна освіта завжди була одним із
видів приватної вищої освіти. Основними соціальними передумовами
виникнення католицьких університетів були: заповнення в освітній системі
вільних ніш, утворених у результаті розвитку економіки, задоволення нових
освітніх

потреб

суспільства,

виникнення

нових

напрямів

навчання:

богословський, філософсько-богословський, теологічний та інших.
Що ж до якості освіти університетів при католицькій церкві, то вона
залежала, передусім, від фаховості викладацького складу. До початку ХХ ст.
не було світових рейтингів у вищій освіті, однак багато показників свідчать
про досить високу якість викладання. Це підтверджує, зокрема, дуже
поширена практика дво-трирічного стажування молодих викладачів у
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західних, у тому числі французьких ЗВО. Наприкінці ХХ ст. престиж
викладача католицького університету Франції був дуже високий. Якщо
оцінювати його з матеріального боку, то професор отримував оклад, що
перевищував приблизно у 20-30 разів середню заробітну плату робітника і
прирівнювався до окладу міністра. Недивно, що з цієї причини (не кажучи вже
про моральне задоволення) посада викладача була привабливою для
талановитої молоді.
Приватні заклади вищої освіти при католицькій церкві стали основною
частиною національних освітніх систем більшості країн Західної Європи.
Проте їх ще важче координувати, ніж, наприклад, громадський сектор, адже
їхні ресурси не надходять із громадських джерел, власність не перебуває в
урядовому

управлінні,

а

відповідальність

розподілено

між

багатьма

установами і групами. Урядові установи не мають право обмежувати або
мінімізувати набір студентів, навчання, кількість викладачів, зарплати тощо.
У кожній країні, і у європейських також, існують свої правові норми, які
визначають специфіку відносин між державою і вищою освітою, особливо
якщо враховувати диверсифікації джерел фінансування і поширення в
громадському

секторі

практики

доповнення

державних

асигнувань

послаблення

державного

приватними джерелами доходів.
Б. Гельчинський зазначає, що

в разі

регулювання ЗВО мають докладати більше зусиль для розвитку внутрішньої
якості і прозорості, яка сприяє зміцненню довіри до інституціональної
автономії. Законодавство щодо католицьких університетів посилається на
закони, прийняті державою, щоб відрегулювати поведінку людей у
приватному секторі, до якого вони належать. Це втілює бажання держави
брати участь у розвитку католицької вищої освіти і регулює безліч внутрішніх
і зовнішніх аспектів приватної вищої освіти [41].
Державне законодавство важливе не лише для розвитку приватної вищої
освіти, а і для регулювання зростання небажаних форм приватної освіти.
Обов’язки держави мають передбачати не лише схвалення, регулювання і
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спостереження, а й умови підтримки приватними установам вищої освіти.
Підтримка уряду Франції передбачає фінансову допомогу католицьким
освітнім закладам у формі грантів.
Водночас, справедливе змагання між громадськими і приватними
установами також потрібно заохочувати, а акредитації та оцінки має
встановлювати уряд. У держави є важливі обов’язки, спрямовані на розвиток
приватної освіти, однак вона не повинна втручатися в управління приватними
установами освіти. Отже, держава повинна підтримувати приватну вищу
освіту і розуміти той аспект, що заклади вищої освіти, які перебувають під
опікою католицької церкви, – це особливий, унікальний і важливий сектор
вищої освіти. Найважливіше питання – це визначення ролі держави в процесі
становлення і розвитку католицьких університетів.
На початку ХХІ ст. приватні ЗВО при католицькій церкві набувають
дедалі важливішого значення для багатьох країн. Необхідно враховувати, що
цей сектор вищої освіти не лише задовольняв потреби ринку, а й відповідав
громадським інтересам. Університети при католицькій церкві посідали почесні
місця у системі вищої освіти Франції, Італії, Бельгії, США, Польщі, Канаді та
ін. Навчання у католицьких університетах наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
почало розвиватися у багатьох країнах Центральної і Східної Європи, і в
Україні також (УКУ) [51, 193, с. 2730].
Тож, поширення приватної вищої освіти має національні і регіональні
особливості. Роль приватної вищої освіти полягає в тому, що вона здатна дуже
швидко пристосуватися до умов ринку, що змінюються, студентських
інтересів і потреб економічного зростання.
Діяльність приватних університетів та інших типів недержавних освітніх
закладів регламентують законодавчі акти або конституції держав. У Франції
існує ціла серія законодавчих актів, що дозволяють релігійним та іншим
громадським організаціям створювати заклади вищої освіти недержавного
секору. Таким чином, у західних країнах право батьків на вибір освітнього
закладу для своїх дітей не заперечується суспільством та державою. Увага до
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приватного сектора освіти, до якого належать католицькі університети, та його
підтримка з боку держави неухильно зростають.
Якщо у державному європейському університеті з віковими традиціями
лекції читають відомі світові професори, то в приватних закладах вищої
освіти, зазвичай, викладають люди, які самі є директорами фірм і корпорацій,
а, отже, студент отримує не просто теорію, а досвід професіоналів. У
приватному університеті студентів значно більше заохочують до соціальної
активності, в католицьких закладах вищої освіти – це, зазвичай, благоустрій
церкви, соціальні та благодійні роботи. Крім того, в аудиторіях навчаються
близько 20-25 студентів, а тому викладач має можливість з кожним
познайомитися особисто і застосовувати індивідуальний підхід під час
навчання [50, с.2].
Дуже часто директорами і викладачами приватних університетів Європи
є впливові бізнесмени, які таким чином виховують для своїх компаній нових
кваліфікованих співробітників, а тому здібний і активний випускник має усі
шанси, після успішного завершення навчання, працювати за фахом у колегивикладача. Попри високий рівень викладання та модернізовані умови для
навчання і всебічного розвитку студентів, оплата викладачів у католицьких
університетах є невисокою, порівняно з іншими приватними закладами вищої
освіти Франції (особливо це стосується великих шкіл Франції). Плата за
навчання встановлюється кожним католицьким університетом і залежить, в
основному, від доходів батьків. Частину фінансування оплачує держава, яка
становить у середньому 15-20% від загальної суми. Проте, більшість коштів
надходить від католицької церкви, Федерації католицьких університетів та
меценатів.
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Рис.1.3. Частка державного капіталу в католицьких університетах
Франції за 2017 рік (Католицький університет у Парижі не надає інформацію
про офіційну суму прибутку) [Авт.].
З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що майже 40%
фінансової підтримки Західного католицького університету в Анже надходить
від держави. Католицькі університети Ліону та Тулузи отримують однакову
частку державного капіталу – 25% від усіх доходів. Частка державної
допомоги від загального фінансування у Католицькому університеті Лілля
складає лише 15-17%. Що стосується Католицького університету в Парижі, то
це єдиний навчальний заклад вищої освіти при католицькій церкві, який не дає
офіційних

даних

про

фінансовий

прибуток,

благодійні

внески

в

університетський бюджет. Університет оприлюднює лише офіційну оплату за
навчання, яка залежить від факультету та напряму навчання. Розмір оплати за
навчання між католицькими закладами вищої освіти Франції можна
проаналізувати, порівнявши дані, відображені в рисунку 1.4.:
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Рис. 1.4. Оплата (максимальна та мінімальна) студентів за навчання за
2017 рік [Авт.].
Виходячи з аналізу даних Рис. 1.4., можемо стверджувати, що оплата в
католицьких університетах є невисокою, порівняно з іншими закладами вищої
освіти Франції. Мінімальна оплата за навчання у католицьких університетах
становить від 1000 до 2 800 євро за рік, тоді як максимальна ціна за навчання
відповідно від 3 100 до 6000 євро/рік. Порівнявши оплату за навчання в
католицьких університетах Франції, можна побачити, що в Ліллі та Тулузі ціна
є вищою, ніж у Ліоні, Парижі та Анже. Отримати освіту за найнижчу ціну
можна у католицькому університеті Ліону.
Що стосується системи вітчизняної вищої католицької освіти, то,
розглядаючи політичні передумови виникнення таких закладів вищої освіти,
слід зазначити, що формування ринкових відносин, загальні політичні зміни в
країні, зокрема, поява нової ідеології розвитку суспільства на засадах
демократизації всіх його сфер, приватизація, – безпосередньо вплинули на
ідею створення вищого закладу освіти нового типу – університету при
католицькій церкві.
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Зараз в Україні існує лише один заклад католицької вищої освіти –
Український католицький університет, який успадкував і продовжує наукову
діяльність Греко-католицької богословської академії, котру створив у
19281929 рр. у Львові митрополит Андрей Шептицький. Що стосується
приватних закладів вищої освіти Франції, які перебувають не під опікою
церкви, то слід виділити приватні установи вищої технічної освіти. У наш час
діють 50 інженерних і 60 приватних бізнес-шкіл. Деякі інженерні школи
розвивалися протягом століть і є результатом сімейних ініціатив. Інші
з’явилися недавно, але швидко набули популярності [58].
Проаналізувавши

деякі

документи

(зокрема

декларацію

«Зона

європейської вищої освіти» [236] і Закон України «Про вищу освіту» [70]),
можна зробити висновок, що державна політика щодо недержавних закладів
вищої освіти в європейських країнах була різною. В одних країнах вона була
украй

невизначеною,

мінливою,

обмеженою,

спрямованою

лише

на

регламентацію створення недержавних університетів і не передбачала заходів
із посилення приватного сектора вищої освіти. З іншого боку, у Франції,
Великій Британії, Німеччині законодавчо визначено взаємні права та обов’язки
державних органів і недержавних закладів вищої освіти, принципи, на яких
мають будуватися їхні відносини [167, с.477481].
Приватний сектор вищої освіти, перш ніж набути сучасного вигляду, мав
складний шлях історичного розвитку. У всі часи в різних країнах зміст і
характер освіти визначалися вимогами громадського виробництва, розвитком
економіки, станом та потребами прогресу, що зумовило нерівномірність
розвитку систем вищої освіти в країнах Західної Європи, де найбільше
поширення приватні університети отримали в Німеччині, Австрії, Швейцарії,
скандинавських країнах. Найвідоміші університети, які належали католицькій
церкві, були у Франції, Польщі та Німеччині.
Відомо, що діяльність закладів вищої освіти при католицькій церкві
визначається відповідними законодавчими актами або конституціями держав.
Діяльність і структура недержавних університетів різних країн залежить від
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відповідних законодавчих документів про освіту. При цьому, свобода
віросповідання підтверджується ст. 2 першого протоколу Європейської
Конвенції з прав людини [10] (Додаток Б.).
У даному додатку охарактеризовано протокол, який був підписаний
урядами держав-членів Ради Європи, про вжиті заходи для забезпечення
колективного гарантування певних прав і свобод, інших ніж ті, які вже
включено до розділу I Конвенції про захист прав людини.
У Данії, наприклад, ще в 1814 р. конституцією було встановлено право
родичів або ж організацій (зокрема церкви) засновувати недержавні школи і
вчити у них дітей. У Франції є низка законодавчих актів, головний із яких –
закон «Про свободи і відповідальності університетів». Ці документи надають
право релігійним та іншим організаціям відкривати недержавні навчальні
заклади. США і Велика Британія не мають конституційних статей, які б
стосувались створенню недержавних освітніх закладів, однак право на їх
заснування підтверджують відповідні законодавчі акти. У Великій Британії,
наприклад, про приватний сектор згадано в «Акті про освіту» від 1944 р.[296,
с. 6979].
Аналізуючи сутності приватних закладів вищої освіти, як нового явища
в освітній системі, В. Астахова зазначає, що приватні університети мають
низку відмінностей від державних, а саме:
-

у соціальних функціях: державні освітні заклади виконують

замовлення держави, а приватні – замовлення суспільства;
-

у способах фінансування і формах оподаткування: приватні заклади

вищої освіти перебувають на повному самофінансуванні, маючи при цьому
подвійне оподаткування, оскільки, здійснюючи освітню діяльність, сплачують
податок як із доходу, так і з прибутку як комерційні підприємства;
-

у високому рівні відповідальності приватного закладу вищої освіти

за результати своєї праці, адже нові навчальні заклади постійно мають
доводити право на існування поруч із класичними університетами, власну
необхідність, якість навчання і корисність для суспільства;
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-

у специфічному підході до навчання, що панує у приватних ЗВО,

атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння та взаємодопомоги, готовності і
викладачів, і студентів працювати на основі співробітництва і партнерства [4,
с. 3437].
Навчання у недержавних закладах вищої освіти здійснюється за рахунок
як фізичних, так і юридичних осіб. В Україні, як і в розвинених європейських
країнах, плата за навчання у закладах вищої освіти недержавної форми
власності майже не відрізняється від плати на контрактній основі у державних
університетів. Її розмір залежить від місця розташування ЗВО (столичний або
периферійний), престижності спеціальностей та можливості в подальшому
отримати роботу [139].
Існує помітна розбіжність думок щодо приватного сектору навчання.
Ректори багатьох бюджетних університетів підтримують ідею платних послуг
тільки в тому випадку, якщо їх надають державні заклади вищої освіти, що
мають необхідні засоби для створення небюджетних відділень, вільних від
державного контролю. У цьому контексті, приватний сектор розцінюють, як
джерело прибутку для потреб освітнього закладу. Кількість таких відділень
швидко зростає. Вони спеціалізуються, в основному, на менеджменті,
ринковій економіці, юриспруденції, лінгвістиці та міжнародних відносинах.
Введення нових напрямів навчання та створення факультетів прямо залежить
від попиту суспільства на нові професії. Такі напрями навчання, як богослов’я,
церковна історія, філософське богослов’я, введено до навчальних планів
приватних католицьких університетів, які були засновані не як нові приватні
заклади вищої освіти, а утворилися в результаті розвитку і розширення
приватних і громадських шкіл при католицькій церкві.
Висновки до розділу 1
На основі аналізу літературних джерел, дисертаційних досліджень та
узагальнення їх результатів з’ясовано, що питання розвитку католицьких
університетів Франції, а також інших європейських країн недостатньо
95

розкрито

на

теоретичному

рівні.

Водночас

вивчення

французьких

літературних джерел свідчить, що розвиток католицької вищої освіти Франції
є актуальною теоретичною проблемою загальної педагогіки, а також може
слугувати прикладом для України.
Встановлено, що з розвитком освіти у країнах Євросоюзу зростає і роль
приватних закладів вищої освіти при католицькій церкві. Діяльність
католицьких університетів передбачає співробітництво з іншими ЗВО, а також
із науково-дослідними центрами. Виявлено, що 5 католицьких університетів
Франції залишаються незалежними, але водночас входять до міжнародних
організацій, які визначають план їхнього розвитку та взаємовідносин з іншими
закладами вищої освіти.
Проаналізувавши історію становлення ЗВО при католицькій церкві,
потрібно виділити і такий внутрішній соціально-культурний чинник, як
духовно-моральний стан суспільства, який також впливає на соціальні
процеси, що відбуваються в державі. Описано створення та розвиток перших
європейських освітніх закладів, які поділяють на кілька видів: домашні,
церковні, приватні й державні. Встановлення торговельних зв’язків між
європейськими країнами потребувало нових, реальних знань, умінь і навичок.
Саме тому середньовічне суспільство мало розширювати свій кругозір,
розвивати нове мислення, здобувати нові знання, уміння та навички. За часів
Середньовіччя релігія та культура стають носіями світської літератури та
освіченості, внаслідок чого теологія робить спробу поєднати віру та знання,
вчення церкви та філософське мислення. Духовна культура стає дедалі
інтенсивнішою, проте, своєю чергою, зростання виробничих сил у Західній
Європів ХІХІІ ст. суттєво вплинуло на характер духовної культури. Ці
взаємні процеси стали поштовхом для створення освітніх закладів, які
одержували підтримку від церкви. Серед передумов виникнення католицьких
закладів вищої освіти потрібно назвати зацікавленість церкви, державної
влади, міста і, звісно, вчителів та учнів. Політики і церква в усі часи прагнули
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посилити свій вплив, отримати право контролювати освіту, а студенти і
викладачі прагнули до навчання і соціальних привілеїв.
Охарактеризовано стан освіти протягом ХІХ ст., коли релігія мала
досить великий вплив на суспільство не лише Європи, а й усього світу. Вона
вплинула на мистецтво, культуру, філософію, освіту тощо. Католицькі вищі
навчальні заклади зробили вагомий внесок у подолання духовної кризи в
багатьох західноєвропейських країнах: створили нові робочі місця за
спеціальностями, яких не було в класичних державних університетах, надали
можливість обрати майбутню професію за покликанням та отримати цінні
знання тисячам молодих людей, які відтак знайшли належне місце в
суспільстві.
На основі аналізу французької вищої освіти упродовж ХХХХІ ст.
доведено, що ЗВО, в тому числі католицькі університети, залежали від
соціального розвитку, що було спричинено політичними, економічними та
соціокультурними чинниками. Внаслідок реформ вищої освіти до закладів
вищої освіти ставлять нові вимоги, вони поступово осучаснюються,
модернізуються. На початку цієї еволюції особливу увагу приділяли
національним та релігійним цінностям, значну автономію та права отримали
також університети при католицькій церкві. У другій половині ХХ ст. у
Франції відбулося економічне піднесення внаслідок науково-технічної
революції, що зумовило створення нових факультетів та напрямів навчання у
закладах вищої освіти.
Виявлено певні складнощі у розвитку вищої освіти у Франції, що було
зумовлено

науково-технологічним

прогресом:

відбулося

скорочення

державних витрат на вищу освіту, зменшилося фінансове і матеріальне
забезпечення як державного, так і приватного сектора. Було зазначено, що
підготовка нових кадрів стала однією з основних цілей вищої освіти ХХ ст.,
яка поступово стає загальною. Реформування вищої освіти Франції було
спрямовано на підвищення конкурентоспроможності та привабливості
97

університетів у глобальному освітньому просторі, що стало поштовхом для
створення значної кількості приватних закладів вищої освіти.
Результати даного розділу відображено у 6 публікаціях [17, 18, 20, 21,
23, 24].
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РОЗДІЛ 2
ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ
2.1. Розвиток католицьких університетів у системі вищої освіти
західноєвропейських країн
У сучасному світі освіту розглядають як важливий компонент
економічного росту і процвітання будь-якої країни. Її роль як для людини, так і
для суспільства з кожним роком зростає. Освіта, зокрема вища, посідає одне з
найважливіших

місць

у

державі:

тут

сконцентровано

основний

інтелектуальний, науковий і творчий потенціал країни, здійснюють підготовку
висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, економіки, державного
управління, створюють умови для задоволення матеріальних, соціальних і
духовних потреб громадян. Будь-яке суспільство для забезпечення свого
прогресивного розвитку має реалізовувати і функцію самовиховання. Саме
тому католицькі заклади вищої освіти роблять важливий внесок у виховання
молоді.
Спираючись

на праці

вищезгаданих

українських

та

іноземних

дослідників про зв’язок релігії, науки та освіти Франції протягом другої
половини ХІХ  початку ХХІ ст., ми обґрунтували критерії, яким відповідає
періодизація становлення і розвитку католицької освіти Франції:
-

історичний, який характеризує розвиток закладів вищої освіти при

католицькій церкві, що розглядається у контексті історичних подій того часу,
які без сумніву впливають на вищу освіту Франції;
-

нормативний

окреслює

необхідність

врахування

державно-

номенклатурних документів, які стосуються розвитку вищої освіти взагалі та
католицьких ЗВО зокрема;
-

методичний, який ґрунтується на появі нових методичних концепцій

та на вдосконаленні основних принципів навчання, нових технологій, а також
засобів та форм навчання;
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-

змістовий,

який

характеризує

зміни

в

освітніх,

виховних

і практичних завданнях католицьких університетів відповідно до змін освіти
Франції загалом;
-

організаційний,

який

характеризується

заснуванням

нових

навчальних закладів, створенням приватного сектору вищої освіти та місцем
католицьких університетів в системі вищої освіти Франції.
Обґрунтування критеріїв дали можливість виокремити та обґрунтувати
таку періодизацію історії становлення і розвитку католицької освіти Франції
(Додаток В.):
1. Перший період (18751882 рр.) – після прийняття Закону «Про
вільну вищу освіту», який дозволяв засновувати приватні заклади вищої
освіти, у 1875 р. паралельно було створено католицькі університети в Парижі
та Ліллі, пізніше у Тулузі, Ліоні й Анже;
2. Другий період (18821932 рр.) – створення нових факультетів в
університетах при католицькій церкві: науковий у Тулузі, філософський і
факультет канонічного права у Парижі, філософський у Ліоні;
3. Третій період (19321991 рр.) – католицькі інститути Франції
входять до Міжнародної федерації католицьких університетів (Fédération
internationale des universités catholiques (FUIC)), яка об’єднує 210 університетів
у світі, і тепер становлять національну групу: UDESCAFIUC Франція;
4. Четвертий період (1991–2016 рр.) – створення Європейської
федерації католицьких університетів (FUCE), яка спрямована на підтримку та
розвиток університетів при католицькій церкві країн Європи [235, с.89]. У
2013 р. вийшов закон «Про вищу освіту і наукові дослідження» [294] у
Франції, який стосується автономії і співпраці університетів. Закінчується
четвертий період 2016 роком, коли було внесено додаток до Законів № 7321,
7322 «Про заклади вищої освіти приватної форми власності» у Франції від
14.12.2015 та 1.02.2016 відповідно, про надання звання закладів вищої освіти
приватним школам, серед яких Католицька школа мистецтв і ремесел в Ліоні
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(École catholique des arts et métiers de Lyon (Ecam Lyon), Католицький інститут
вищих досліджень в Ла-Рош-сюр-Йон (Institut catholique d'études supérieures
(ICES) de La Roche-sur-Yon) [307]. Даний додаток до законів також продовжив
ліцензію закладу вищої освіти католицьким університетам у Тулузі та Ліоні.
Однією з передумов створення католицьких закладів вищої освіти була
Французька революція (17891799 рр.), яка зумовила створення перших
університетів, що несли в собі атеїстичний світогляд, однак це явище мало
локальний характер. Надалі процес секуляризації наростав, тим не менше,
варто зазначити, що і нині в найбільших університетах Заходу викладають
теологію, а церква відіграє велику роль у житті студентів-християн.
Однією з основних цілей Революції 1789 р. було питання організації
народної освіти. Було запропоновано багато проектів, серед яких найбільшу
популярність здобули плани Ж. Кондорсе і Л. Лепелетьє, А. Лавуазьє,
Ш. Талейрана та ін. Ці проекти передбачали безкоштовну загальну початкову
освіту і платну середню та вищу. Революційні зміни проіснували недовго,
низку законів було скасовано, однак вони стали основою подальших реформ в
освіті [128].
З XVIII – до початку ХІХ ст. інститути не стрімко розвивалися, реформи
переважно

стосувалися

середньої

освіти.

Основними

напрямами

в

університетах та інститутах були мистецтво, право, медицина і теологія.
Велику увагу приділяли факультетам медицини та хірургії, які до кінця ХІХ
ст. перетворилися на потужні наукові установи із власними дослідницькими
лабораторіями [253, с.115].
Перший період (18751882 рр.) розвитку католицької вищої освіти
характеризується вагомим зрушенням в освітній справі. У 1875 р. було
ухвалено Закон «Про вільну вищу освіту», який дозволяв засновувати приватні
заклади вищої освіти. Слід зазначити, що в цей час було створено нові
університети на базі наявних факультетів і приватних шкіл [291]. Паралельно
було засновано також католицькі університети в Парижі та Ліллі, пізніше у
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Тулузі, Ліоні й Анже, які до цього часу не мали статусу закладу вищої освіти і
були приватними школами, що належали католицькій церкві.
Прискорений економічний розвиток Франції, починаючи з середини ХІХ
ст., зумовив потребу в нових професіях. Це стало причиною формування
відповідних факультетів і нових спеціальностей. Великого впливу вища освіта
другої половини ХІХ ст. зазнала з боку державної політики та церкви, яка в
той час відігравала велику роль у розвитку як державних, так і приватних
закладах вищої освіти. У 1870-х рр. Католицька церква прагнула посісти
першість в освітній системі, змістивши державний університет на друге місце.
Створення та історія католицьких інститутів, розташованих в Анже,
Ліллі, Ліоні, Парижі і Тулузі, тісно пов’язані з подіями в кінці ХVIII – на
початку ХІХ ст. Інтелектуальну спадщину католицьких ЗВО зазвичай
прив’язують до середньовічного університету. Перші університети стали
розширенням вже наявних міських і монастирських шкіл і являли собою нову
організаційну форму вищої школи. Саме в цей час відбулося розширення
соціального складу учнів. Окрім городян, зацікавлених у конкретних знаннях,
навчальні заклади почали відвідувати дедалі більше представників простого
народу. Шкільні центри перемістилися із стін монастирів до кафедральних
соборів, що

призвело

до

ще більшої

відособленості

сфери

освіти.

Найголовнішою особливістю цього процесу став перехід освіти з рук ченців до
вищого духовенства [222].
До кінця 1875 р. з ініціативи деяких єпископів та за підтримки християн,
що займалися соціально-економічними справами, було побудовано багато
шкіл: юридичну школу в Анже (1876 р.), заклад у Ліоні (1877 р.) і школу у
Ліллі (тут викладали медицину, природничі та гуманітарні науки). У
Паризькій школі наприкінці 1875 р. було створено три факультети: права,
мови та літератури і науки. І, нарешті, в Тулузі відкрили школу права в
1877 р., а наступного року заснували факультет мистецтв [313]. В
університетах чітко простежувалася спеціалізація з предметів навчання.
Французький чернець Гелінанд (XIII ст.) писав, що «у Парижі школярі
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шукають мистецтва, в Орлеані – давніх авторів, у Болоньї – кодекси, у
Салерно – аптечні склянки, у Толедо – демонів, і ніде – добрих звичаїв» [32,
с. 126].
Під час першого періоду розвитку єпископ Моріс д’Юльст заснував
Паризький католицький інститут (фр. Institut Catholique de Paris), який до
тепер є недержавним закладом вищої освіти. Університет розташований у
колишньому кармелітському монастирі, приміщення якого пізніше зазнавало
неодноразових реконструкцій. Сучасний проект розробив Габріель РюпріхРоберт, проте через брак коштів було вирішено перебудувати деякі зі старих
будівель, не руйнуючи їх. Перший етап реконструкції відбувся у 18941897 рр.
Згідно із законом про розділення церкви і держави місцеве майно, яке придбав
Інститут, перейшло у державну власність. Другий етап перебудови розпочався
у 1927 р. і тривав до 1930-го р.. У 19321933 рр. було завершено будівництво
сучасного католицького інституту в неоготичному стилі [284, с. 912].
Другий період (18821932 рр.) можна назвати одним із найважливіших
у розвитку католицької вищої освіти. У цей час засновують нові факультети,
відділення, кафедри, відкривають нові освітні заклади, зміцнюються позиції
інститутів при католицькій церкві. Упродовж першого дворічного курсу
навчання крім спеціальних предметів починають читати основні цикли
теології та загального релігієзнавства. Було створено нові факультети:
науковий – у Тулузі, філософський і факультет канонічного права – в Парижі,
філософський – у Ліоні.
Головним

завданням закладів

вищої

освіти

цього

періоду

було

забезпечення міцної наукової бази для подальшого навчання студентів.
Доповнення наукової бази якісною професійною підготовкою давало змогу
випускникам університетів при католицькій церкві реалізовувати не лише
наукову, але і професійну кар’єру. Професійна підготовка фахівців у
католицьких університетах зазнала кардинальних перетворень у цей час,
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необхідність яких було зумовлено особливим статусом, пов’язаним із
залежністю від католицької церкви.
На прикладі розвитку вищої освіти таких країн, як Франція, Німеччина,
Велика Британія, Польща, можна стверджувати, що основним завданням
кожної держави є формування різнобічної інвестиційної політики. Це дає
змогу залучати до фінансування освітнього сектора приватних осіб,
підприємства, міжнародні фондиі товариства, організації, а також благочинні
внески [11].
Під час третього періоду (19321991 рр.) розвитку католицької освіти у
Франції ще не було сформовано тієї освітньої системи, яка існує сьогодні.
Окремі навчальні установи представляли різні ланки освітньої системи. Проте
навіть за цих умов професійна складова посідала чинне місце в освітній
системі Франції. Зокрема, у навчальній установі можна було здобути
ремісничу, сільськогосподарську, торгівельну або промислову спеціальність.
По завершенню навчання видавали диплом про отримання відповідної
професійної підготовки в тій чи тій галузі [330, с. 66].
У багатьох країнах, зокрема в розвинених державах Європи, після
протесту 19681970 рр. і інституційної кризи університети зіштовхнулися з
багатьма проблемами та загрозами. Крах ідеологій і утопій, що колись
домінували, залишив глибокі сліди. Від початку університет був відкритий для
широкої аудиторії завдяки безперервній освіті. Це важливий і значний факт
демократизації суспільного і культурного життя. У багатьох випадках масовий
приплив студентів був причиною того, що послуг і навіть традиційних методів
навчання було недостатньо. Крім того, з настанням кризи істотні зміни в
позиції вчителів послабили їхні академічний та соціальний статус, авторитет і
безпеку.
Основним релігійним об’єднанням у вищій освіті Франції є Союз
католицьких

закладів

вищої

освіти

(фр.

Union

des

Etablissements

d’enseignement supérieur catolique, l’UDESCA), заснований 1973 р., до якого
входять п’ять французьких католицьких університетів – у Парижі, Ліллі, Ліоні,
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Тулузі та Анже. Задля безпеки та економічного розвитку католицьких
університетів у 1975 р. організація UDESCA визначила кілька критеріїв, яким
мають відповідати ці установи [235]:
1) навчання має бути доступним для всіх студентів незалежно від віку,
соціального статусу та фінансових можливостей;
2) можливість навчання на дому;
3) навчання

має

бути

безкоштовним

(можливе

благодійне

пожертвування на розвиток освітнього закладу або церкви, при якій створено
ЗВО);
4) підтримка успіхів студентів, яка може полягати як у фінансових
нагородах, так і у певних пільгах;
5) відповідальність студентів і викладачів за збереження традицій і
цінностей церкви та закладів вищої освіти, де вони навчаються і працюють;
6) активна соціальна позиція на підтримку католицької віри.
З розробленого нами рисунку 2.1. видно, що на 2018 рік під опікою
Союзу католицьких закладів вищої освіти

(фр. Union des Etablissements

d’enseignement supérieur catolique, l’UDESCA) перебувають 65 лабораторій і
науково-дослідних підрозділів, 780 постійних викладачів і дослідників,
навчається у п’яти католицьких університетах Франції близько 50 тис.
студентів. Значну кількість наукових дисциплін, які пропонують на
факультетах і школах, встановлюється FUIC. За кожним католицьким
університетом закріплений єпископ, який повинен забезпечувати виконання
місії християнської присутності в академічній реальності (відповідно до
Апостольської Конституції Іоанна Павла II) [235, с. 89].
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Союз католицьких
закладів вищої
освіти, l’UDESCA

65 лабораторій і
науководослідницьких
розділів

50 000

780 викладачів і
дослідників

студентів

Рис.2.1. Союз католицьких закладів вищої освіти (фр. Union des
Etablissements d’Enseignement Supérieur Catholiques, UDESCA [Авт.].
Завдяки великим зусиллям UDESCA та іншим організацій католицькі
університети нарешті отримали статус повноцінних закладів вищої освіти, у
тому числі факультети і школи всіх дисциплін. Сьогодні тут пропонують
широкий вибір спеціальностей, зокрема теологію, гуманітарні науки,
юриспруденцію, філософію, психологію, економічні і соціальні науки, освітні
науки, комунікацію, управління, етику, охорону навколишнього середовища та
ін.[235, с. 814]. Цілями роботи UDESCA є:
1) сприяння розвитку ефективної співпраці між католицькими вищими
навчальними закладами та науково-дослідними інститутами;
2) подання

католицьких

університетів

до

складу

міжнародних

організацій та асоціацій, а також їхня співпраця;
3) внесок у розвиток католицької вищої освіти, маючи на увазі, перш за
все, якість і обсяг навчальної роботи і відповідний розподіл установ у різних
частинах світу.
Важливою подією, що вплинула на розвиток університетів при
католицькій церкві, було прийняття католицьких ЗВО Франції до Міжнародної
федерації католицьких університетів (МФКУ) (фр. La Fédération internationale
des universités catholiques, FUIC), яка об’єднує 226 університетів та інших
закладів вищої освіти при католицькій церкві в 56 країнах світу.
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Федерацію було засновано в 1924 р., затверджено Святим Престолом у
1949 р. і визнано як міжнародну неурядову організацію (МНПО) Організацією
Об’єднаних Націй у 1952 р. У 2014 р. МФКУ відзначила 90 років свого
існування, що дало змогу переосмислити свою місію у світлі нового
соціального, екологічного, політичного і освітнього товариства. Ювілей
відбувся в дуже конкретному контексті, за нової комунікаційної парадигми,
постмодерністської раціональності та явищ глобалізації. Як зазначає МФКУ,
католицькі університети є свідченням динамічного розвитку, високої довіри з
боку суспільства [269].
Діяльність Федерації розподілено за трьома основними напрямами
співробітництва, як стратегія інтересу мереж, знання і навичок: регіональні
асоціації, секторні групи і координаційний центр із наукових досліджень:
1) регіональні асоціації створюються окремо в кожному географічному
регіоні, де є університети і католицькі заклади вищої освіти; вони спрямовані
на розширення і розробку ключових пріоритетів для їхніх громад;
2) секторальні групи формують за рахунок учених, які належать до тієї
самої дисциплінарної галузі, і намагаються розподілити їхні інтереси та
пропозиції шляхом проведення нарад, семінарів, науково-дослідних тем,
публікацій та обмінів викладачами;
3) науково-координаційні

центри

розробляють

тематичні

заходи,

створюють групи дослідників із різних наукових установ. Центр координує
свої дії під час наукових досліджень, міждисциплінарної і спільної роботи.
Як зазначено в статуті МФКУ, усі її асоціативні члени мають певні права
та обов’язки, а саме: 1) всі університети та інші заклади вищої освіти, що
входять до Федерації, мають право брати участь у діяльності, консультаціях і
обговореннях, а також користуватися послугами Федерації, звертатися за
допомогою; 2) члени та асоційовані компанії мають дотримуватися місії і мети
Федерації, діяти відповідно до конституції і сплачувати членські внески,
закріплені Генеральною асамблеєю; 3) члени та асоційовані компанії
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зобов’язані давати рекомендації раді щодо місця, дати та теми наступної сесії
Генеральної Асамблеї.
Федерація католицьких університетів нині налічує близько 200 закладів
вищої освіти. Вони мають постійний секретаріат для здійснення керівних
принципів

і

політики,

встановлених

Генеральною

асамблеєю

та

адміністративними органами. Члени асоціації присутні на всіх континентах.
Таким чином, Федерація має 10 членів в Африці, 40 – у Північній Америці
(Канада, США і Мексика), 52 – у Південній Америці, 45 – в Азії, 47 – у Європі
і 2 – в Австралії [264].
Значний розвиток та реформи відбулися в освітній системі Франції за
часів перебування при владі Шарля де Голля. У цей час економічну політику
Франції було спрямовано на підтримку тих галузей, які визначали науковотехнічний прогрес, впливали на розвиток економічної сфери. Завдяки такій
політиці Франція посіла 5-те місце за рівнем економічного розвитку серед
промислово розвинених країн [182, с. 261].
Четвертий період – 19912016 рр. – характеризується змінами, які
торкнулися як зовнішніх умов і атрибутів життя, так і ідейної і духовної
сторони. Католицька вища освіта нині розвивається швидкими темпами. Її
стрімке

зростання

можна

розглядати

як

свідчення

вдосконалення

якості викладання, поєднання духовності і освіти. Водночас у цій тенденції
відображено рівень прихованого попиту на академічні програми в таких
галузях діяльності, які раніше були недоступні. Більшість напрямів
підготовки, що їх пропонують католицькі заклади вищої освіти, орієнтовані на
сфери, які мають невеликий попит, їх нечасто можна зустріти в класичних
закладах вищої освіти. Це теологія, право та канонічне право, богослов’я,
філософське богослов’я та ін.
У зв’язку з прийнятим Законом «Про вищу освіту і наукові дослідження»
(«La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche» ( «Loi E.S.R.»)) [294] у
Франції від 22 липня 2013 року було відкореговано та уточнено деякі
положення, створені урядами, в тому числі програми про дослідження
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(2006 р.), Закон «Про свободи і обов'язки університетів» (2007 р.) [293], але без
шкоди для загальних принципів, таких як автономія і співпраця університетів.
Даний закон уточнює права приватних закладів вищої освіти: вони повинні
бути визнані державою в якості установ приватної вищої освіти в інтересах
суспільства.
У 2016 році було внесено додаток до Законів № 7321, 7322 «Про
заклади вищої освіти приватної форми власності» у Франції від 14.12.2015 та
1.02.2016 відповідно [307]. У даному додатку йдеться про надання звання
закладів вищої освіти кільком приватним школам, серед яких Католицька
школа мистецтв і ремесел в Ліоні (École catholique des arts et métiers de Lyon
(Ecam Lyon), Католицький інститут вищих досліджень в Ла-Рош-сюр-Йон
(Institut catholique d'études supérieures (ICES) de La Roche-sur-Yon) (Додаток Г.).
Надання школі звання закладу вищої освіти має свої часові рамки
(обмеження), після закінчення яких звання або забирається, або ж
продовжується міністерством освіти Франції на певний період. Так, у 1948
році інженерною комісією Франції було надано ступінь Вищої школи
Католицькій школі мистецтв і ремесел в Ліоні [262]. Згідно з вищезгаданим
додатком до Законів № 7321, 7322 «Про заклади вищої освіти приватної
форми власності» дана Вища школа має статус закладу вищої освіти до 2020
року [262].
У даному додатку до законів також йде мова про продовження ліцензії
закладу вищої освіти Католицькому університету Тулузи та Католицькому
університету Ліону. Заклади вищої освіти, які успішно пройшли акредитаційну
експертизу, отримують сертифікат про акредитацію закладу вищої освіти,
термін дії якого заначений у додатку. Відповідно Католицькому університеу
Тулузи та Католицькому університету Ліону згідно з додатком до Законів №
7321, 7322 «Про заклади вищої освіти приватної форми власності» у
Франції продовжено ліцензію до 31.12.2020 р.
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Католицький інститут вищих досліджень в Ла-Рош-сюр-Йон, який також
має назву Католицького інституту Ванде, є приватним закладом вищої освіти,
створений у 1990 роціпід назвою Католицький інститут вищих досліджень.
Він розташований в Ла-Рош-сюр-Йон, в департаменті Ванде. Тут є вісім
офіційних курсів (факультетів): біологія, право, історія, мови, сучасна і
класична література, математика, інформатика, фізика, хімія та політологія,
після закінчення яких можна отримати диплом про вищу освіту [245, c.3].
Згідно з додатком до Законів № 7321, 7322 «Про заклади вищої освіти
приватної форми власності» Католицький інститут вищих досліджень до
31.12.2021 року має статус закладу вищої освіти [245].
Вища освіта під час останнього періоду зазнає істотних змін: поява
світового ринку освіти призводить до зміни бізнес-моделей для університетів.
Зміни доступу до знань та інформації, існування соціальних мереж і зміцнення
комунікаційних технологій змінює також ставлення до знання і передачі знань.
Після проголошення Закону «Про вищу освіту і наукові дослідження» Союз
католицьких закладів вищої освіти, UDESCA створив низку науководослідницьких проектів:
 етика навчання;
 студентські соціальні волонтерські дії;
 «цілісна» освіта;
 професійна, особиста та громадянська підтримка, пропонована
студентам;
 передача

інтелектуальної

та

моральної

традиції

великих

католицьких мислителів;
 створення «університетської культури / атмосфери», що втілює в
собі цінності католицької віри [297].
У різних країнах сектор католицької освіти і участь відповідних закладів
у загальнонаціональному освітньому процесі є різними. Приміром, в Ірландії
католицькі школи становлять 70 % від загальної кількості шкіл у країні. Вони,
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як і університети при католицькій церкві, належать до приватного сектора
освіти й частково фінансуються церквою. У Данії, Іспанії, Франції, Австрії
частка католицьких закладів вищої освіти також є значною [124]. Після
падіння комунізму освіта Польщі завдячує своїм розвитком католицькій
церкві. Великим є вплив католицької церкви на освіту також у Хорватії,
Угорщині, Словаччині, Чеській республіці, Албанії. Загалом 64 країнах світу
діють понад 1300 католицьких закладів вищої освіти. Найвідомішим серед них
є Міланський університет, в якому навчаються 45 тисяч студентів на 14
факультетах

(банківська

справа,

математика,

сільське

господарство,

психологія, політологія, економіка, юриспруденція та ін.) [298]. Упродовж
багатьох століть католицькі університети були зразком розвитку вищої освіти.
Один із кращих університетів світу Кембридж (4 місце у світовому рейтинзі
закладів вищої освіти «QS World University Rankings» 2017 року) [334], а також
університети Оксфорду, Сорбонни, Болоньї були створені також за
ініціативою католицької церкви [38, с. 2425].
Спеціалізація різних напрямів у релігійному контексті відображає
постійний пошук католицькими університетами оптимального підходу до
балансу між факультетами високого попиту та релігійним спрямуванням
кожного із цих напрямів. На території європейських країн католицькі
університети є порівняно новими освітніми закладами, проте мають складну і
часто трагічну історію. Хоч вони і не впливають суттєво на задоволення
попиту ринку, проте відіграють важливу роль, адже є новим і унікальним
явищем в освіті, що продовжує освітню і культурну традиції церкви [190].
Діяльність університетів при католицькій церкві нині, крім освіти,
спрямована на пошук та створення нових академічних можливостей для
наукового росту студентів, підвищення внутрішніх освітніх стандартів та
сприяння поширенню духовності освітян. Серед досягнень у розвитку вищої
освіти в країнах Євросоюзу можна зазначити те, що за останні 10 років
чисельність студентів вищої школи збільшилась приблизно у два рази. Нині у
ЗВО цього регіону навчаються близько 30% населення студентського віку. У
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деяких східноєвропейських країнах зростання чисельності студентів було
забезпечене здебільшого за рахунок приватних закладів вищої освіти.
Приміром, у Польщі і Румунії близько 25% усіх студентів навчаються у
приватних колежах та університетах, до яких належать і католицькі
університети.
У наш час державні заклади вищої освіти країн Східної і Центральної
Європи отримали значну автономію. Вони стали менш залежними від держави
як з фінансового, так і з юридичного погляду. Для налагодження співпраці з
державними ЗВО католицькі університети ще від початку своєї освітньої
діяльності намагаються активно розвивати мережу контактів із фахівцями
інших закладів вищої освіти у галузях богослов’я, філософії, історії, філології,
журналістики та інших наук. У руслі викладацького та дослідницького обміну
університети

співпрацюють

із

викладачами

багатьох

країн.

Зокрема,

Український католицький університет спілкується із низкою професорів
польських, американських, італійських та німецьких університетів. За останні
роки з УКУ співпрацювали такі відомі викладачі іноземних університетів, як
доктор Велвел Черні і доктор Ізраел Бартал із Єврейського університету
Єрусалима, доктор Марта Богачевська-Хом’як (США), доктор Алоїз Бух
(Німеччина), доктор Йоанікій Черський (Польща), доктор Ендрю Нінка
(США), професор Джудіт Рассон (Угорщина) та інші [131].
Для активної співпраці католицькі університети європейських країн
об’єднуються

в

такі

асоціації:

Європейська

федерація

католицьких

університетів (European Federation of Catholic Universities, FUCE); Міжнародна
федерація католицьких університетів (International Federation of Catholic
Universities, FIUCIFCU); Міжнародна комісія з історії і дослідження
християнства (CIHES); група католицьких університетів Центрально-Східної
Європи (CEECU), а також Глобальний Договір ООН (The UN Global Compact),
до якого у 2009 р. першим приєднався Український католицький університет.
Католицькі університети уклали низку багатосторонніх і двосторонніх угод
про співпрацю на різних рівнях. Академічними партнерами є, зокрема,
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Католицький університет імені Пазмані в Будапешті (Угорщина), Люблінський
католицький університет (Польща), Католицький університет в Ружомбероку
(Словаччина) та Український католицький університет у Львові (Україна)
[190].
Для того, щоб довести важливість розвитку та створення нових
католицьких навчальних закладів Конгрегація католицької освіти, Папська
рада у справах мирян та Папська рада з розвитку культури провели нову низку
конференцій при релігійних інститутах та інших організаціях, одна з яких
відбулася 28 жовтня 1987 р. на Архієрейському Синоді. Метою цієї зустрічі
було залучення відповідних освітніх установ до поширення та оприлюднення
праць і досліджень про діяльність християн в університетському світі. Під час
конференції було зроблено низку висновків, сформульовано конкретні вимоги,
а також озвучено нові пропозиції та орієнтири, враховуючи досвіду людей, що
належать до наукового кола [268, с. 771781]. Університети при католицькій
церкві є одним із найбільших виявів пастирської турботи церкви. Їхнє
народження пов’язане зі створенням шкіл, заснованих у середні віки
єпископами з метою розвитку освіченості бідного прошарку населення.
Насправді, присутність церкви в університеті не є найважливішим завданням.
Одним із завдань є підтримка католиків, що беруть участь у житті
університету, серед яких професори, студенти, дослідники та співробітники. За
останнє століття католицькі університети у різних регіонах світу зазнали
значних змін, що залежить від різноманітних історичних, культурних,
соціальних, економічних та політичних чинників.
Унікальність католицьких університетів полягає в тому, що, незважаючи
на послаблення ролі факультетів католицької теології, вони все ж залишилися
самостійними, незалежними від держави закладами вищої освіти. Все, що
відбувалося у вищій школі, було б неможливим без бюрократизації держави.
Упродовж ХХ ст. громадські університети Франції стали світськими
навчальними закладами. Нечисленні факультети католицької теології, які не
змогли «вижити», поступово зникли з громадської освіти. Католицькі
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університети, попри численні реформи та зміни в навчальній програмі, все ж
залишилися при церкві, що давало їм певну свободу від зобов’язань перед
державою. Поступово національні університети ставали об’єктами державної
бюрократії, яка керує освітніми справами як частиною освітньої політики.
Незважаючи на консервативність і християнський уклін у навчанні,
кількість студентів при католицьких університетах Франції стрімко зростає. З
1840-х

рр.

ведуть

університетську

статистику,

тоді

у

католицьких

університетах налічувалось близько 80 тисяч студентів і 5 тисяч професорів.
За сто років чисельність професури збільшилась у 5 разів, кількість студентів –
у 7 [77, с. 9198]. Організація нових кафедр та інститутів при університетах
зумовила значні зміни у систематизації і спеціалізації видів наукового знання,
а також переорієнтацію викладачів, передусім професури, на дослідницьку
діяльність. У цей час, зокрема, при Католицькому університеті Тулузи було
засновано Інститут релігієзнавства (1969), факультет духовної музики (1978),
інститут науки і теології (1994), вищий інститут з питань комунікації (1998) та
Інститут релігійного мистецтва (1994). 11 березня 2006 р. було відкрито нову
бібліотеку, а 2007 р. – історичний архів. Того ж року вільний юридичний
факультет, заснований 1877-го року, був відновлений і вступив у партнерство
з вільною школою права при Католицькому інституті Лілля. Інститут Ради з
розвитку підприємства при університеті в Анже стає асоційованим членом
Католицького інституту Тулузи [253, с.115].
Підсумовуючи аналіз діяльності університетів європейських країн при
католицькій церкві, можна стверджувати, що в їхній основі лежить
принципово інша концепція розвитку освіти. Найважливішими пріоритетами
діяльності католицьких університетів є систематичне підвищення якості
підготовки фахівців; інноваційна, виховна й експериментальна діяльність;
створення тисяч нових робочих місць; забезпечення можливості здобуття
освіти для

молоді, яка сміливо йде на експеримент. Для виконання цих

завдань необхідно вирішити юридичні та практичні питання щодо рівності у
вимогах, які висувають до освітніх установ, що пройшли державну
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акредитацію, незалежно від їхніх організаційно-правових форм. Необхідно при
цьому розширювати й поглиблювати співробітництво з державними ЗВО,
організовувати проведення навчально-методичної і науково-дослідної роботи,
виховних заходів з метою збереження й модернізації національної системи
освіти. Доцільними, на нашу думку, є розбудова і централізований контроль
системи підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів для
приватної католицької вищої школи [288, с. 40].
За темпами розвитку і впровадження нових інноваційних методів
навчання приватна католицька освіта у Польщі, Угорщині і Румунії становить
достойну конкуренцію державній [218, с.5556]. Дотримання ж необхідного
рівня соціальної справедливості – одне з найважливіших політичних завдань
керівників системи освіти. Католицькі університети відіграють специфічну
позитивну і доповнювальну роль у багатьох країнах світу.
2.2. Реформування університетської системи освіти Франції
у ХІХ – на початку ХХІ ст.
Реформування вищої освіти у ХІХ – на початку ХХІ ст. мало особливе
значення майже в усіх розвинених країнах. Було проведено важливі реформи
для закладів вищої освіти. Розвитком вищої школи займаються не лише учені,
а й найбільші міжнародні організації: ЮНЕСКО, Організація економічного
співробітництва і розвитку (ОЭСР). Міжнародна організація ООН підкреслює,
що «без вищих навчальних закладів неможливий який-небудь стійкий прогрес
у світі, адже вирішальну роль відіграє освіта» [221, с. 126].
Вивчаючи історію вищої освіти Франції, не можна не помітити таку
особливість: університети, перебуваючи у власності держави, насправді
залежали і від короля, і від Церкви. У середньовічній Європі католицька
церква тримала освіту у своїх руках. Саме тому класичні університети
західноєвропейських країн належали державі, проте завжди були під впливом
католицької церкви. При монастирях, єпископатах, церковних приходах діяли
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внутрішні (для майбутніх служителів) і зовнішні (для жителів приходу) школи
для хлопчиків. У Франції найвідомішими були школи в Сен-Дені, СенЖермен, Турі, пізніше виникли школи в Суассоні, Вердені, Реймсі, Шартрі,
Парижі (школи Нотр-Дам і Святої Женев’єви). Перші середньовічні
університети були створені за ініціативи учених і розташовувались переважно
у приміщеннях церковних шкіл. Найпрестижнішим вважали Паризький
університет (1200 р.), який виріс із богословської школи-притулку, де
проживали 16 студентів, серед яких було по чотири французи, німці, англійці
та італійці. Притулок заснував духівник короля Робер де Сорбон, який
отримав благословення та підтримку Папи. Це був не перший колеж,
створений у Парижі (перші було засновано ще в XII ст.). Теологічний
факультет і загалом університет згодом стали відомі під назвою Сорбонна.
Робер де Сорбон виконував обов’язки канцлера університету, учив і
проповідував до кінця свого життя (1274 р.) [48].
Курс навчання у Сорбонні тривав десять років. Після закінчення студент
повинен був скласти іспит: з шостої ранку до шостої вечора без перерви
випускник мав вести диспут із двадцятьма професорами, які змінювалися
щопівгодини. Студент, який витримав таке випробування, здобував ступінь
доктора і особливий чорний головний убір, що в майбутньому став символом
усіх випускників [220, с. 91].
Перші європейські університети було створено в Неаполі (1224 р.),
Оксфорді (1206 р.), Кембриджі (1231 р.), Лісабоні (1290 р.). Їхня мережа дуже
швидко зростала. Якщо в XIII ст. в Європі налічувалося 19 університетів, то в
наступному столітті до них додалися ще 25 (в Анже, Орлеані, Пізі, Кельні,
Празі, Відні, Кракові та інших містах).
Інституційна стадія у розвитку університетської освіти пов’язана з
моделлю класичного університету. Нами було розроблено Таблицю 2.1., у якій
виділено моделі класичного університету та їх основні характеристики
організації освіти. У межах класичного університету існує його чотири
концепції:

наполеонівську

(французьку),

гумбольдтівську

(німецьку),
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ньюманівську (англійську) і американську (Табл. 2.1.). Незалежно від моделі,
що домінує, в різних країнах роль університету базується на кількох основних
елементах: навчання молоді, наукові дослідження, формування вартостей і
надання послуг суспільству.
Таблиця 2.1.
Основні характеристики моделей класичного університету [Авт.].
№

1

Модель класичного

Основні характеристики

університету

організації освіти

Німецька
(гумбольдтівська)

1.

система
2
2.

Англійська

(ньюманівська) система

3Американська система
3.

4
4.

Французька
(наполеонівська)
система

- академічна свобода;
- незаангажованість науки;
- концентрація на дослідженнях;
- внутрішній саморозвиток
- розвиток особистості як головна мета
діяльності;
- центральне значення академічної
спільноти;
- важливість читання лекцій як способу
навчання
- служіння суспільству як підстава
функціонування;
- відкритість;
- рівновага між цілями загальними і
ринковими
- публічний характер університетів і
сильний вплив на них держави;
- концентрація на навчанні, що
спричинює окрему організацію досліджень;
- керівників університету призначає
уряд;
- законодавче регулювання програм
навчання

На ранніх етапах розвитку системи університетів папи були їхніми
найбільшими захисниками. Також велику підтримку надавали студенти й
викладачі. Католицька церква захищала права університетів, ставала на бік
учених у той час, коли світська влада намагалася втрутитися в їхні справи,
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сприяла

формуванню

міжнародного

наукового

співтовариства,

що

породжувало майже необмежену наукову дискусію, яка і дотепер є
прикметною рисою університетського життя. Католицька церква зробила
надзвичайний внесок для поширення знань та культури в університетах [48].
Чим більше вкорінювався університет, тим серйознішим ударом для
міста ставав можливий його переїзд. Це траплялося нерідко, адже на ранньому
етапі університети не були прив’язані до одного місця, оскільки не володіли
нерухомістю. Така проблема стосувалася частіше державних освітніх закладів.
Школи та перші університети, що діяли при католицькій церкві, не мали такої
проблеми, адже, якщо бракувало аудиторій для навчання – приміщення для
лекцій надавала церква.
У навчальній програмі університетів Франції центральне місце посідали
цивільне і канонічне право (що знову доводить вплив церкви на університети),
а також філософія природи (тобто природничі науки), медицина і теологія.
Щоб стати університетом, установа мала отримати папську буллу (указ) з
відповідним дозволом. Такою буллою Папа Римський виводив школу з-під
контролю світської і місцевої церковної влади і узаконював існування
університету. Саме тому основну увагу в навчальному процесі приділяли
канонічним

та

релігійним

дисциплінам.

Права

освітнього

закладу

підтверджувалися привілеями – особливими документами, підписаними
папами або особами при владі. Привілеї надавали університету певну
автономію (власний суд, управління, а також право надання вчених ступенів),
звільняли студентів від військової повинності. Професори, студенти і
службовці закладу вищої освіти підкорялися не міській владі, а лише обраному
ректорові

університету

і

деканам

факультетів.

Хоча

середньовічні

університети не мали статусу католицьких, теоретично їх можна назвати
такими, що були при католицькій церкві, адже, маючи автономність, вони
залежали від волі Папи, який, наділивши їх привілеями, міг так само їх забрати
[10].
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До ХVІІ ст. французькі університети не виходили за рамки навчання, не
проводили жодної науково-дослідницької роботи. Вони були посередниками
між населенням і церквою, яка надавала знання молодим поколінням. У цей
час держава не мала повноважень в освітній політиці, й основною сферою
регулювання було духовенство, яке суттєво впливало на систему освіти, в
тому числі вищої. Однак після Великої французької революції 1789 р. держава
здійснила перший крок до співпраці з університетами [110, с.136144]. Однією
з перших змін, запроваджених у вищій освіті, стала реформа, пов’язана з
регламентацією професій. Тобто, лише диплом надавав можливість отримати
достойну роботу за обраною спеціальністю.
У період революції 1789-1799 рр. університетська освіта була під
постійним наглядом держави. Упродовж цього часу абсолютну монархію
замінив

республіканський

устрій,

що

зумовило

радикальні

зміни

у

французькому суспільстві. Було затверджено обов’язкові державні випускні
екзамени, складання яких давало змогу отримати диплом. Загострилося
релігійне питання, що спричинило в 1790 р. сутички між протестантами і
католиками на півдні країни. Ці події значно послабили, а подекудий
анулювали вплив церкви на освітні заклади [243, с. 423].
Як зазначає А. Максименко, у післяреволюційний період французькі
університети отримали більше повноважень. Важливою відмінністю цього
періоду була демократизація вищої освіти. Дедалі більше викладачів
університетів закликали до боротьби з панівною релігійною ідеологією. Серед
студентів було багато представників незаможних верств населення. Було
затверджено наукові ступені, які знайшли широку підтримку серед викладачів
[115, с.7586].
На початку ХІХ ст. конфлікт між державою і релігією, зокрема
католицизмом, знову загострився. Республіканці, спадкоємці революціонерів,
що прийшли до влади, вимагали звільнити громадян від влади церкви і
створити громадські заклади вищої освіти. Мала бути лише одна освіта –
національна. На початку ХХ ст. внаслідок конфлікту між католиками і
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антиклерикалами було поставлено під загрозу подальший розвиток і навіть
існування католицьких університетів. Відбувалися численні переслідування
студентів і викладачів, страйки, бійки, що іноді призводили до трагічних
наслідків.
Наприкінці XIX ст. почали надходити ініціативи з Рима. Папа Лев XIII
сприяв справжньому інтелектуальному оновленню в католицизмі, яке було
відчутним починаючи з середини XIX ст. Саме з цією метою у той період було
створено католицькі інститути в Парижі та інших містах Франції, які мали
замінити

ті,

що

контролювалися

державою.

Тривало

оновлення

в

інтелектуальних католицьких колах, які також чутливо ставилися і до
сучасних проблем, поставлених наукою. Католицькі вчені збиралися на
міжнародні конгреси, незабаром перервані через модерністські кризи.
На початку XIX ст. факультети в університетах отримали статуси
професійних та академічних. До професійних належали юридичні та медичні
факультети, які готували більшу частину політичної еліти держави. Вони мали
високий статус і певні привілеї, як-от велика стипендія та високооплачувана
робота після закінчення закладу вищої освіти. Академічні ж мали за мету
надання дипломів бакалавра. До їхнього списку входили гуманітарні напрями.
Через нерівноцінне ставлення до професійних та академічних факультетів
кількість студентів медичних наук була невеликою, що спричинило нестачу
професійного контингенту в провінції. Навчання на професійних факультетах
було надзвичайно дорогим, а тому доступним лише для молоді із заможних
сімей. Наукові ступені міг отримувати також далеко не кожен, адже захист
потребував великих фінансових витрат. Соціальний статус і цінність дипломів
студентів зазначених напрямів освіти кардинально відрізнялися один від
одного. Професійна університетська освіта залежала більше від ринку праці та
потреб суспільства. Випускники ж академічних факультетів по закінченню
закладів вищої освіти працевлаштовувались до вищих та середніх навчальних
закладів [111, с.174181].
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Постійні зміни в політичному житті країни і часте оновлення влади
стали причиною гальмування розвитку системи вищої освіти, а особливо
університетської. Реформи, які відбулися після режиму Липневої монархії
1830-1848 рр., мали на меті збільшення кількості факультетів і завершення
становлення університетської освіти країни. Це було здійснено шляхом
оновлення системи закладів вищої освіти та зростання їхнього статусу у
провінціях, що стало поштовхом у розвитку та реформуванні університетської
освіти [111].
Згідно з наполеонівськими реформами на всій території Франції було
створено єдину централізовану систему вищої освіти, що мала назву
«імператорський університет». До його складу входили на регулярній основі
такі педагогічні підрозділи («школи»): факультети, ліцеї, колежі, приватні
школи,

пансіони,

початкові

школи

[211].

Поняття

«університет»

у

французькому новому ужитку співвідносилося зі сферою вищої, середньої і
початкової освіти, і головне, що слово «université» відтепер не мало множини,
а вживалося лише в однині.
Система вищої освіти складалася не з університетів, а з факультетів. При
цьому

було

втрачено

уявлення,

що

традиційно

передбачалося

«університетською ідеєю», про повний набір факультетів як про природну
форму їх існування: станом на 1828 р. повний набір факультетів був лише в
Парижі та Тулузі. Ще два міста мали лише по три факультети, три міста – два
факультети і, нарешті, в шести містах було по одному факультету. Якщо
Німеччина в XIX ст. стала зразковою країною університетів, то Франція стала
країною факультетів [206].
Фундаментальний принцип цієї моделі, що визначав всі інші її
особливості, не було зафіксовано в жодному статутному документі. Він
стосувався ціннісного співвідношення між вищою та середньою освітою.
Середню освіту в той час визначали як елітарну, призначену для забезпечених
вищих верств. Здобувши повну середню освіту, випускник, безумовно,
належав до елітарного, тобто обраного прошарку французького суспільства.
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Вища ж освіта була спрямована на професійну підготовку. Ця домінанта
підсистеми середньої освіти мала не тільки ціннісний, а й функціональний
характер. Проте така роль середньої освіти різною мірою впливала на долі
різних факультетів. Усього в наполеонівському університеті було п’ять
розрядів факультетів: богослов’я, права, медицини, математичних і фізичних
наук (або «факультети наук»), факультети словесності. Сучасні історики і
соціологи зазначають, що ці розряди, своєю чергою, поділяли на дві групи:
факультети «професійні» та «інтелектуальні» (або «академічні») [206].
До першої групи належали факультети богослов’я, права і медицини:
їхньою функцією була підготовка фахівців у відповідній галузі знань. До
другої групи належали факультети наук і факультети словесності. Точні науки
і словесність (на відміну від їх практичного вживання або викладання) взагалі
не розглядали як сферу професійної спеціалізації. Ці напрями вважали
складовими того, що наприкінці XIX ст. називатимуть «загальною культурою»
(«culture

générale»).

Персонал

факультетів

наук

і

словесності

мав

забезпечувати на території Франції роботу всіх екзаменаційних комісій (так
званих журі), іншими словами, забезпечувати проведення випускних іспитів у
підсистемі середньої освіти. Головним сенсом існування «інтелектуальних
факультетів» стало служіння середній освіті. Підготовка і проведення іспитів
на звання бакалавра поглинали впродовж усього навчального року левову
частку робочого часу професорів. У вільний від екзаменів час викладачі
читали лекції в університетах та інших закладах вищої освіти. Доступ до
лекцій був вільний, тому вони із самого початку перетворилися на публічні
лекції для випадкових слухачів (які могли і увійти, і вийти у будь-який час). У
цих умовах головним завданням лектора (особливо у провінції) ставало
утримання уваги випадкової аудиторії, для чого використовували три методи:
або видовищність, або скандальність, або риторичну захопливість. На
факультетах словесності важко було досягти видовищності, на скандальність
наважувалися одиниці (причому тільки в Парижі), тож головну ставку робили
на ораторську майстерність: більшість професорів усі сили, що залишалися
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після відробітку екзаменаторських обов’язків у середній школі, витрачали на
риторичну обробку тексту лекцій. Про жодну дослідницьку роботу не могло
бути й мови [278, с.11-14 ].
Недосяжним зразком успішних лекцій, призначених для широкої
аудиторії,

назавжди

стали

лекційні

курси

Абеля-Франсуа

Вільмена

(французьке красномовство і французька література) [318], Франсуа Гізо [263]
(історія цивілізації в Європі та Франції) і Віктора Кузена [229] (історія
філософії). Вони читали свої лекції переважно в Сорбонні на паризькому
факультеті словесності в 18281830 рр. Як писав історик Ж. Малав’є,
сорбоннські кафедри під час ораторських виступів Вільмена, Гізо і Кузена
перетворювалися на «гучні трибуни, з висоти яких три сорбоннські професори
зверталися до всієї Франції» [299, с. 5973]. Кожна з цих лекцій мала характер
сенсаційної суспільної події. Ці виступи стенографували і відразу друкували
окремими випусками, що розходилися по всій Європі. Зали, де читали лекції,
були вщерть заповнені слухачами, велику частку серед відвідувачів становили
світські люди. Лекції постійно супроводжувалися оваціями, а наприкінці
виступів слухачі подеколи увінчували професора лавровим вінком. Тобто,
університетський дискурс був повністю подібний до парламентського або
судового красномовства. Гізо, Вільмен і Кузен (особливо два останні)
створили тип «університетського оратора» [263, 332, 229].
Звичайно, необхідними умовами такого сенсаційного успіху в 18281830
рр. були, по-перше, політико-ідеологічна ситуація останніх років Реставрації,
по-друге, місцезнаходження професорів. Тільки Париж із його винятковою
концентрацією інтелектуально зацікавленої публіки міг забезпечити увагу,
необхідну для перетворення лекцій подібного змісту і рівня на гучну публічну
подію.
Наприкінці ХІХ ст. великої популярності набула неформальна мережа
«республіка словесності», яка створювала власні організації у вигляді гуртків і
недержавних академій. Приміщення для дослідницької роботи та навчання
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надавала церква (бенедиктинська конгрегація св. Мавра) або держава
(державні академії і «додаткові» освітні заклади) [315]. Відносини між урядом,
тобто королівською владою, і університетськими корпораціями являли собою
складну юридично регламентовану взаємодію. Тиск короля і університетів був
обопільним, адже саме від короля залежало оновлення університетського
життя.
Наполеонівська модель вищої освіти означала часткове відродження
старої університетської системи – у вигляді розширення факультетів, що
забезпечувало повне збереження і подальший розвиток вищих спеціальних
шкіл. Саме ця унікальність відрізняє систему вищої освіти Франції аж до
наших днів. Формальну регулярну основу цієї системи складають факультети
(згодом – університети), мережа яких охоплює усю територію країни. Але
внутрішній центр системи становлять унікальні неуніверситетські заклади, що
розташовані переважно в Парижі. Ці вищі школи стали впродовж XIX ст.
елітарною частиною освітньої системи. Функція відтворення еліт остаточно
закріпилася за підсистемою вищих шкіл у ХХ ст..
Ф. Гізо у своїй праці вказує ще одну причину проблем університетської
освіти ХІХ ст.: «…в ордонансі з’явився ще один вплив – вплив Церкви, яка в
той час починала свою боротьбу проти Університету. Рух до загальної свободи
Церква вправно використала як спосіб нарощування своєї потужності» [263].
Ф. Гізо тут вказав на дуже важливий чинник, що багато в чому зумовлював
невдачу спроб реформування системи вищої освіти аж до 80-х рр. XIX ст.
В. Кузен також бачить майже усі недоліки французької освітньої
системи, але особливу увагу приділяє трьом:
1) немає множинності університетів;
2) немає укомплектованості університетів;
3) немає зв’язку між професорами і студентами.
В. Кузен пропонує свої методи усунення усіх цих недоліків – це правила,
які він узяв із досвіду німецької системи освіти. При цьому, зокрема, Кузен
уперше формулює принцип нечисленності університетських центрів, як
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ключовий

принцип

для

проведення

справжньої,

а

не

формальної

децентралізації університетів. Найважливішим регулятивним принципом,
відповідно до якого будує В. Кузен всю свою критику французької освітньої
системи, є інтерес науки: «В першу чергу, професор повинен служити науці, а
не студентам; таке правило будь-якого справжнього університетського
професора, і в цьому правилі полягає сутнісна різниця між університетом і
колежем. Отже, держава повинна забезпечити університетським професорам
гідну заробітну плату, що не залежить від кількості студентів. Нерідко
лекційний курс, який відвідують усього лише сім-вісім учнів, – наприклад,
курс вищого математичного аналізу або вищої філології – може бути
нескінченно корисний для науки» [229, с. 138139].
На нашу думку, значення заяви В. Кузена полягає передусім у тому, що
це перший у Франції XIX ст. документ, у якому розвиток вищої освіти
підпорядкований інтересам розвитку наукових досліджень. Наступний
маніфест аналогічної спрямованості опублікує Ренаном лише в 1864 р.
Починаючи з 1830 р., упродовж усього існування Липневої монархії, в
міністерстві освіти змагалися дві лінії: лінія, яка наполягала на створенні
повноцінних університетів, і лінія, яка прагнула розширення мережі
розрізнених факультетів. Серед прибічників першої лінії були, зокрема,
Ф. Гізо (міністр освіти в 18321836 рр. і 18361837 рр.) і В. Кузен (міністр
освіти в 1840 р.); серед прибічників другої лінії – Н.-А. Де Сальванді (міністр
освіти в 18371839 рр. і в 18451848 рр.), Вільмен (міністр освіти в 18401841
рр.) [229].
Врешті-решт перемогла друга лінія. Фактично це була лінія на
посилення адміністративної і культурної централізації, на збільшення
культурного розриву між Парижем і провінцією. Але у своїй публічній
аргументації прибічники цієї лінії постійно апелювали, навпаки, до
культурних інтересів провінції: на їхню думку, чим рівнішим шаром будуть
розпорошені факультети по усій території країни, тим «більшої кількості міст
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торкнеться просвіта». Вирішальним було те, що прибічники другої лінії
розглядали освітню політику у світлі абсолютно іншого порядку денного, ніж
прихильники першої лінії. І в цьому порядку денному не лише розвиток наук,
а й вища освіта стояли далеко не на першому місці [299, с. 5973]. На перший
план виводили питання про середню освіту, а точніше, про свободу середньої
освіти. За формулою «свобода середньої освіти» ховалося питання про допуск
церкви до сфери освіти. Церква була єдиною силою, здатною на рівних
конкурувати з державою у справі організації освітніх закладів. У церкви був
величезний досвід у цій сфері. Університетська модель Наполеона була
задумана як засіб для забезпечення абсолютного контролю держави над усіма
рівнями освіти. Наполеон допускав церковників до сфери освіти, однак лише в
індивідуальному порядку і під пильним контролем держави [299]. Питання
«хто управлятиме середньою освітою – держава або церква» – це було питання
про те, хто визначатиме напрям розвитку країни, одне зі знакових питань у
політичному протиборстві традиціоналістів і прогресистів. Це протиборство
розділяло Францію аж до 1945 р., а питання про світський або церковний
характер середньої освіти залишалося в «підвішеному» стані аж до 1880-х рр.
Для того, щоб у 1830-х рр. основним завданням стали інтереси науки,
потрібно було залучити людину науки. Для того, щоб розглядати історію і
філологію як «науки», потрібно було бути не просто гуманітарієм, а
гуманітарієм у душі. Саме таким був Віктор Кузен, який міг згадати «вищу
філологію» в одному ряду з вищою математикою. Так само орієнтація на
німецьку модель була потрібна для того, щоб побачити в університетах не
засіб професійної підготовки і не розсадника «загальної вченості», а машину,
яка виробляє наукове знання [299]. Людині, вихованій у французьких
культурних традиціях, подібні уявлення були спочатку чужі. Робота,
ґрунтована на боротьбі держави з церквою за середню освіту, була важлива
для усіх політично активних соціальних груп. Не дивно, що упродовж майже
півстоліття питання про реформу факультетської системи було на другому
місці. Головним питанням був державний контроль над середньою освітою,
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яка в наполеонівській моделі була тісно пов’язана з вищою освітою. З часом
питання про університетську реформу змінило свій політичний сенс.
Скасування наполеонівської моделі університету було програмною метою
традиціоналістів. Саме клерикали починаючи з 1830-х рр. вимагали
децентралізації, використовуючи гасло «свободa освіти». Проте все змінилося,
коли 1 березня 1840 р. Кузена призначили міністром освіти. Розробляючи
конкретні заходи з реформування університетської системи, Кузен у 1840 р.
повністю зберігав вірність своїм ідеям, і, передусім, принципу нечисленності
університетів як гарантії їхнього повноцінного існування [229].
План Кузена-міністра полягав у поступовій добудові факультетської
системи до стану повноцінно складених університетів. Ішлося про те, щоб
поетапно засновувати в найбільших регіональних центрах Франції нові
факультети, які б повсякчас взаємодіяли з уже наявними факультетами. В.
Кузен планував почати цю реформу в одному регіональному центрі, потім
продовжувати в іншому, потім у третьому – і так далі. Як показала історія, в
1890-х рр. така «повзуча» стратегія університетської реформи, що спирається
на поетапне будівництво і зміцнення окремих факультетів, була абсолютно
безперспективною.

Однак

історія

не

дала

Кузенові

шансу

самому

переконатися в недоцільності цієї стратегії.
В. Кузен

вирішив

розпочати

з

регіону

Бретань.

У

Ренні,

адміністративному центрі Бретані, на той час уже були два факультети: права і
словесності. Кузен вирішив додати до них нові напрями – факультет наук і
медицини, і тим самим створити Бретонський університет. З двох нових
факультетів палата депутатів погодилася виділити кошти лише на створення
факультету наук. Створення факультету медицини було вирішено відкласти.
Кузен вирішив повернутися до цього питання під час наступної сесії палати і
проштовхувати цей проект усіма силами. Проте до наступної сесії палати його
замінив на посаді міністра освіти Вільмен, який не був схильний радикально
реформувати університетську освіту [321].
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Епоха Другої імперії не принесла нових спроб реформування
університетської системи. Проте, 18631869-ті рр. були дуже важливими в
історії університетських реформ у Франції. Саме в цей час, коли міністром
освіти був Віктор Дюрюї, у Франції починає розвиватися громадське
усвідомлення необхідності університетських змін. Ініціатором публічного
обговорення питань освіти був Ернест Ренан у 1864 р., опублікувавши в «La
Revue des Deux Mondes» статтю «Вища освіта у Франції» [327]. Починаючи з
1866 р., це обговорення інтенсифікувалося, оскільки в цей час Віктор Дюрюї
почав у міністерстві освіти експертне опрацювання питань реформи вищої
освіти. Каталізатором переходу від дискусій до практики став Седанський
розгром і крах Другої імперії. Втім, у першій половині 1870-х рр. реформа
вищої освіти ще не вийшла на перше місце в політичному порядку денному.
Панувало, як і раніше, питання про свободу освіти.
В останні роки Другої імперії католики з подвоєною силою вели
кампанію за свободу вищої освіти, однак непрямим наслідком цієї кампанії
було привертання уваги до питань вищої освіти: якщо державні факультети
мали конкурувати з недержавними освітніми закладами, то вони мають бути
належним чином зміцнені, передусім з фінансового боку. Нарешті, 12 липня
1875 р. було ухвалено Закон про свободу вищої освіти: тепер реформатори
могли висунути на перший план питання університетської реформи [321].
У 1876 р. тодішній міністр освіти (у минулому – відомий археолог)
Вільям Ваддингтон оголосив про свій намір розробити закон про регіональні
університети. Для розробки проекту цього закону група учених регулярно
збиралася у стінах Колеж де Франс. До цієї групи, зокрема, входили Ернест
Ренан, знаменитий хімік Марселен Бертело, Іполіт Тен, засновник Вільної
школи політичних наук, соціолог Еміль Бутмі, математик Жозеф Ліувіль,
лінгвіст Мішель Бреаль, історик Габриель Моно, філолог Гастон Парис і
колишній начальник управління вищої освіти в міністерстві освіти Арман
Дюменіль і один із найближчих соратників Віктора Дюрюї. Учасники цих
засідань були добре знайомі один з одним: упродовж попереднього
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десятиліття вони неодноразово обговорювали питання освіти. Розробивши
проект закону про регіональні університети, члени групи вирішили не
розходитися, а продовжувати свої засідання. З цих засідань виросло
Товариство вищої освіти, що офіційно почало свою роботу в 1878 р. [321].
Головною метою Товариства була реформа наполеонівської системи
вищої освіти, для якої вони ґрунтовно розробили план і підготувати
громадську думку. Значну роль у цій підготовчій роботі відіграв друкарський
орган суспільства – «Міжнародний огляд освіти» («La Revue Internationale de
l’enseignement»). Журнал виходив щомісячними 100-сторінковими випусками,
а річний комплект переплітали у два 600-сторінкові томи. Перший випуск
журналу, до якого додавалися «Дослідження Товариства вищої освіти за
18781880 роки», вийшов у січні 1881 р. На цьому етапі основний зміст
журналу становили роботи з різних аспектів історії середньої і вищої освіти
Франції, а також огляди систем середньої і вищої освіти в різних країнах,
передусім у Німеччині. Майже всі історики, які писали про враження молодих
французьких учених від їхніх стажувань у німецьких університетах у
18701880-х рр., зауважували про однаково позитивне захоплення системою
вищої освіти. До аспектів німецького університетського життя, що незмінно
викликали схвалення у французьких спостерігачів, належали достатня
кількість лекційних курсів і кафедр, що надається студентам, свобода вибору
дисциплін, що вивчаються, відвідуваних курсів і семінарів, тісне спілкування
професорів із студентами, робота студентських братств і студентських
наукових асоціацій [243, с. 313338].
Негативним аспектом німецької системи, на який звертають увагу
французькі спостерігачі, є непереборний соціальний розрив між викладачами
гімназій

і

університетськими

наполеонівської

освітньої

професорами.

системи

На

французькі

цьому

фоні

спостерігачі

аспекти
визнали

справедливішими і благотворнішими. Дюркгейм зазначав: «Наша система має
ту перевагу, що вона підтримує в освіті двонаправлений рух: від голови до
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кінцівок і від кінцівок до голови. Професор ліцею пов’язаний з Університетом
не лише спогадами про минуле (які з кожним днем все більше стираються), а й
законною

надією

(обійняти

посаду

університетського

професора

в

майбутньому)» [243, с. 320].
Що ж до реформаторських планів Товариства вищої освіти, то за
активної співучасті його членів було здійснено низку заходів з реформування
французької університетської системи. Зокрема, в 1877 р. міністерство освіти
відповідною постановою заснувало 300 стипендій для претендентів на ступінь
«ліценціат», а в 1880 р. – ще 200 стипендій для претендентів на звання
«агреже». Це нововведення може здатися незначним, а насправді було майже
революційним. Воно означало народження студентської аудиторії для
професорів на факультетах словесності і наук. Як зазначав Антуан Прост, до
1877 р. студентів на факультетах словесності і наук не було, лише «учні». Про
це свідчить і тлумачний словник Літрі, що наводить такі приклади вживання
слова «студент», «студент-медик», «студент-юрист». Студенти факультетів
словесності і наук народилися лише в 1877 р. [315, с. 230].
Тією самою постановою в 1877 р. на факультетах словесності і наук було
створено штатну посаду «maître de conférence» (буквально: семінарського
керівника). Введення такої посади означало наближення, з одного боку, до
практики німецьких семінарів, а з іншого, до функції німецьких приватдоцентів: ішлося про появу молодших викладачів, які займали нижчий ступінь
у викладацькій ієрархії. Ці викладачі мали підтримувати прямий контакт із
студентами і запроваджувати нові ідеї у викладання своєї дисципліни.
Проте питання про перетворення країни факультетів на країну
університетів, як і раніше, залишалося невирішеним. За це взявся в 1884 р. Луї
Ліард, 38-річний філософ-позитивіст (18461917 рр.). Ліард, як і Гізо, належав
до протестантського віросповідання; за плечима у нього була Вища нормальна
школа, декілька праць з філософії і блискуче розпочата професорська кар’єра
[289].
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Для обґрунтування університетської реформи у Франції Ліард розробив
програму, яка мала назву «теорія університетів». Суть цієї теорії полягала в
тому, що зовнішня форма організації закладів вищої освіти небайдужа для
їхніх вихованців. Університетський і факультетський принципи організації
освіти – це два протилежні типи вищої освіти, що породжують два протилежні
склади розуму у випускників. Факультети випускають вузькоспеціалізованих
фахівців, університети – людей, які уміють використовувати свої спеціальні
знання у загальній системі знань. А це означає, згідно з Ліардом, що тільки
університети формують людей, які мають науковий склад розуму [289].
Практична реалізація університетської реформи розпочалася в 1884 р.
Ще в листопаді 1883-го по факультетах розіслали циркулярну анкету, що
містила низку запитань, адресованих факультетам. Зокрема було і питання про
те, чи бажають факультети об’єднатися в університети. Відповіді на цю анкету
виявили як прагнення факультетів до ширшої адміністративної самостійності,
так і досить позитивне їхнє ставлення до утворення університетів.
У 1885 р. держава прийняла найважливіші освітні рішення, підготовлені
Ліардом. Згідно з декретами від 25 липня 1885 р. факультети отримали
юридично завірене становище, були наділені правом майнового володіння і
отримання подарунків. Одночасно факультетам було дозволено отримувати
субсидії від місцевої влади і від приватних осіб. 28 грудня 1885 р. вийшов
декрет про організацію факультетів, в якому було детально визначено
структуру факультетських органів управління. У результаті цих рішень
факультети отримали значну автономію. Усі ці заходи дали поштовх
бурхливому розвитку факультетів, тоді як створення університетів стояло на
місці. У 1890 р. міністр освіти Леон Буржуа зробив спробу провести закон про
університети через парламент, однак наштовхнувся на жорстку опозицію в
Сенаті. Як зазначав А. Прост, «…Сенат захотів перетворити на університет
будь-яку групу факультетів, навіть якщо ця група складалася лише з двох
факультетів. Це була карикатура на ідею університетів, однак у Сенаті були
могутньо представлені місцеві інтереси, і регіональні центри, ображені
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пропонованою реформою, були б набагато чисельніші, ніж центри, які виграли
б від створення невеликої групи університетів» [313, с. 239].
Не бажаючи зазнавати поразки, реформатори відкликали з Сенату свій
законопроект і перенесли свої зусилля в сферу громадської думки. Вони
публікували статті і книги, що роз’яснювали суть пропонованої реформи,
однак змінити що-небудь вже не змогли. У 1893 р. в законі про фінанси було
введено поняття «корпуси факультетів»: малася на увазі вся сукупність
факультетів, що належать до одного навчального округу. Пізніше, того ж
1893-го, кожен корпус факультетів було наділено правом розпоряджатися
фінансовими коштами. Нарешті, прийнятий 10 липня 1896 р. закон про
університети

присвоїв

найменування

«університет»

усім

корпусам

факультетів, навіть якщо той або інший корпус налічував лише два
факультети. Отже, у Франції з’явилося п’ятнадцять університетів – по одному
на кожен навчальний округ. Хоча цей закон прославляли в пресі як урочисту
перемогу університетської ідеї, насправді він являв собою жорстоку її поразку
[332, с. 239].
Тридцятирічні зусилля реформаторів привели до відродження реформи
1815 р., неспроможність якої усвідомлювали ще за Липневої монархії. Мрія
Кузена, Гізо і багатьох інших реформаторів про нечисленні, але потужні
університетські центри, розподілені на території Франції, так і не здійснилася.
Однією з причин поразки була прийнята Ліардом стратегія поступового
настання, що повторювала стратегію, прийняту Кузеном в 1840 р. Спроба
створити

університети

шляхом

надання

більшої

сили

факультетам

провалилася [332].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. університетська освіта вийшла на
інший, значно вищий рівень. Вона характеризувалася багатофункціональною
підготовкою студентів, спеціалізацією навчання, модернізацією літературних
джерел. Науковий складник закладів вищої освіти обирався шляхом
конкурсного відбору викладачів, що дало змогу студентам отримувати глибші
знання.

Однією

з
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реформ

факультетів

стало

створення
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спеціалізованих кафедр, де розробляли оновлені навчальні програми. Така
система університетської освіти діяла без суттєвих змін аж до середини XX ст.
[114].
Відмінності університетів при католицькій церкві зумовлювалися
історією та географічним розташуванням. Тому особливості будь-якого
університету пояснюються часом виникнення і умовами заснування. Однак за
своєю ідеєю університети мали універсальне покликання. Хоча кожен із них
розташовувався в конкретному місті, вони могли впливати на район, межі
якого не були детерміновані церквою або політичними обставинами, а
визначалися притаманною їм здатністю приваблювати людей, що залежало від
визнання традицій, якості підготовки студентів.
У межах дослідження представлено загальні тенденції розвитку
католицької університетської освіти з кінця ХІХ  початку ХХІ ст.:
- створення нових освітніх напрямів, факультетів, кафедр, розширення
приміщень для навчання;
- скорочення державних витрат на приватну вищу освіту, включаючи
католицькі університети;
- фінансування католицьких університетів за рахунок прибутків від
земельної власності церкви;
- інтенсифікація фінансової підтримки католицьких університетів за
рахунок благодійних внесків та меценатства;
- підготовка кадрів як для церкви, так і для держави;
- розширення співпраці католицьких університетів з іншими закладами
вищої освіти та міжнародними організаціями.
Ці основні тенденції відбивалися на становищі, самосвідомості і статусі
професорів та викладачів усіх католицьких університетів Франції, хоча в
різних містах цей процес відбувався по-своєму.
Аналіз змісту, форм і методів навчання в католицьких університетах
упродовж ХІХ – до початку ХХ ст. показує, що навчальний процес, його
організація і зміст мали суперечливі тенденції. Головною метою навчання
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були зміцнення і захист від вільнодумства та пропаганда ідеології церкви,
виховання із студентів надійних і вірних захисників цих порядків. Як у XVIIІ,
так і в ХІХ ст. католицькі університети були потужною консервативною силою
в галузі вищої освіти Франції. Зміни у змісті, формах і методах навчання
відбувалися, як зазначено, саме в цей проміжок часу. Освіта рухалася вперед з
духом часу, коли було здійснено в науці й техніці безліч відкриттів, коли
французьке суспільство «прокидалося» після середньовічного забуття.
Будували нові корпуси як для навчання, так і для гуртожитків. Тут викладали
провідні вчені й мислителі того часу, що зробило університети потужними
закладами вищої освіти [272].
З іншого боку, ознайомлення студентів із релігійними творами сприяло
розвитку логіки мислення, уміння аналізувати, знаходити і розкривати
суперечності в судженнях. Вивчення теологічної літератури мало на меті не
сліпе зазубрювання правил, воно мало пробудити у студентів сумнів в
істинності тих або тих догм, прагнення з’ясувати реальний стан речей. Як
зазначає А. Бодріяр, детальність розробки різного роду заборонних заходів з
боку державної університетської влади (мітинги, відкриті висловлювання
проти церкви) свідчить про те, що в стінах католицьких університетів все ж
дотримувалися консервативного виховання на основі релігійних догм [212,
с. 119].
У стінах католицьких університетів, де навчалися не лише звичайні
громадяни, а й велика кількість духовенства (в середньому 2035% від
загального числа студентів), готували освічених служителів церкви для
захисту догматів католицького віровчення. У зв’язку з централізацією і
розвитком господарського і політичного життя різних регіонів Франції,
готували кадри за різними спеціальностями, тому структура факультетів
кожного з університетів при католицькій церкві була закінченою, тобто мала
усі чотири факультети: артистичний, медичний, юридичний і факультет
теології [232, с.1078].
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Поділ вищої освіти на державний сектор і приватний (до якого відносять
і католицьку вищу школу) зберігся і після відокремлення церкви від держави
та ухвалення відповідних законів про освіту в 1905 р. Система державної
освіти у Франції дедалі більше ставала не лише безрелігійною, а навіть
антирелігійною, а майже всю приватну освіту зосередила в своїх руках римокатолицька церква.
Після вищезгаданого закону про відокремлення приватних університетів
від держави, прийшло усвідомлення того, що освітні установи не можуть
розвиватися на належному рівні, якщо вони фінансуються суто за рахунок
власних капіталів, плати за навчання і приватних пожертвувань. П’ять
католицьких інститутів і на той час були церковними установами, а головним
джерелом їхньої економічної незалежності були великі внески, зроблені
представниками вищої державної і церковної влади [322].
Після Першої світової війни настав період якщо не примирення,
то хоча б деякого взаємного пристосування між католицькою церквою та
державою. Це був час переговорів і можливостей укладання нових
конкордатів, спроб гнучкішого тлумачення принципу відокремлення Церкви
від держави. Перша світова війна (19141918 рр.) принесла біль і страждання,
однак це також не зупинило протистояння двох влад [313]. Упродовж усієї
своєї історії католицькі заклади вищої освіти Франції прагнули встановити і
зміцнити відносини з державою. З 1980-х рр. розпочався повільний процес
визнання ролі їхніх наукових досліджень у вищій освіті. На основі цих подій і
під наглядом Святого Престолу розширювався спектр предметів, які
викладали у цих закладах. Це стосувалося, зокрема, богословського
факультету, який зазнає певних змін в університетах Анже, Лілля, Ліона,
Парижа і Тулузи. Прийшли викладачі нового покоління, які прагнули донести
релігійну історію з нового погляду, внаслідок чого класичне богослов’я на
латині незабаром вийшло за межі навчальної програми.
Одним із перших факультетів, які були створені в католицьких
університетах і який відрізнявся від інших, був факультет теології. Тут під час
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лекцій вивчали «Сентенції» – чотири книги про богослов’я, студенти носили
одяг, що «личить їхньому стану, вченому ступеню і честі згаданого
факультету» [77, с.10]. Вони мали відвідувати приватні класи, церкви і
проповіді. Нікого не допускали до навчання в період канікул. Вважалося, що
студенти цього факультету повинні підходити до вченого ступеня осознано,
детально вивчаючи релігійну літературу, коментуючи текст і відмічаючи
найважливіші розділи згідно з давнім методом цих освітніх закладів. Також не
допускали до вивчення теології осіб, котрі не досягли 25-річного віку.
Студенти, які тільки починали вивчати теологію, впродовж перших чотирьох
років мали відвідувати класи, в яких читали Біблію, приносячи з собою
текст [77].
Лектори «Сентенцій» не повинні були звертатися до логічних або
філософських матеріалів чи питань, окрім тих випадків, коли цього вимагав
сам текст «Сентенцій» або наведення аргументів. Усі теологічні питання мали
розглядати, «виходячи з правил викладу «Сентенцій». Також лектори мали
«читати текст по порядку і тлумачити його для користі слухачів. Дуже мало
професорів католицьких університетів можуть дозволити собі читати своє
питання... за рукописом або ділитися власною думкою з певного питання»
[77]. Крім того, згідно з реформою факультету канонічного права, ніхто не мав
права навчати на цьому факультеті, якщо він не прослухав усіх книг,
визначених апостольським престолом і статутами факультету.
Важливу роль не лише в навчальному житті, а й у самоврядуванні
католицьких університетів відігравали факультети. Основна спрямованість
навчального процесу, методи і форми навчання тут в усі часи, аж до ХХ ст.,
були зумовлені обставинами і цілями, які мали відповідні католицькі установи
(церква). Їхня мета – підготовка державних чиновників, юристів, медиків,
богословів та інших освічених громадян для політичної, духовної та іншої
діяльності.
Отже, можна зробити висновок, що університети при католицькій церкві
у Франції з часів їх створення і до початку ХХ ст. були одними з найбільших
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католицьких закладів вищої освіти Європи. Вони надавали ґрунтовну
підготовку не лише в галузі теології, а й за такими напрямами, як
юриспруденція, медицина, філософія та ін. Це були ті навчальні центри, де
активно тривало становлення інтелектуальної духовної еліти французького
суспільства. Аналіз різних епох існування та розвитку католицьких
університетів дає підстави стверджувати, що духовна, соціальна і педагогічна
діяльність цього типу вищих навчальних закладів здійснила великий вплив на
усі аспекти розвитку культури Франції XVII – початку ХХ ст. [241].
Як свідчить історія розвитку університетської освіти при католицькій
церкві, ще одним важливим питанням було збільшення кількості жінок серед
студентів того часу. Ще до ХІХ ст. кількість жінок у всіх французьких
університетах не перевищувала 3% від чисельності усього студентства. Проте
починаючи з 1900 р. ця цифра вже наблизилася до 10%. Присутність жінок у
католицьких університетах збільшується, однак залишається незначною
порівняно із загальною кількістю студентів аж до середини ХХ століття. Тим
не менш, як наголошує французький історик П’єр Муліньє, ця зміна не
пов’язана з напливом іноземних студентів, адже їхня кількість зменшувалась,
як і чисельність чоловіків [309, с. 6984]. До Першої світової війни Франція
посідала друге місце за кількістю студентів, поступаючись лише Швейцарії,
яка була піонером впровадження навчальної різноманітності (1867 р.).
В
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популярними серед студентів були факультети: теологія, канонічне право,
філософія, література, історія. Що ж до інших факультетів, то після створення
імператорського університету (1808 р.) Наполеон І підтримував юридичні
факультети, відомі тоді як «закон». Інші факультети було поділено на три нові
категорії: факультети мистецтв (зокрема література, філософія, історія,
географія, давні і сучасні мови), факультети науки (математика, природничі
науки і біологія) і богословські факультети. Ці зміни стосувалися і
католицьких університетів на початку їх створення (1875 р.).
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Варто зазначити, що національна належність – це ще один критерій,
який часто використовують дослідники вищої освіти. Доказом цього є безліч
наукових праць, присвячених темі імміграції студентів до Франції, та внесок
іноземних учнів у країнах їхнього походження. Наукові записи свідчать, що ці
імміграційні потоки складали переважно студенти зі Східної Європи, часто з
Російської імперії [210]. Російська, польська та особливо єврейська молодь, до
якої упереджено ставились у країнах, де вони проживали, яка не мала доступу
до вищої освіти, емігрувала за кордон у пошуку соціального, економічного та
правового визволення. До початку Першої світової війни майже три чверті
іноземних робітниць працювали у Швейцарії та Бельгії, майже дві третини – у
Франції і більш ніж третина – в Німеччині. Таким чином, упродовж 18931894
рр. французькі університети налічували 172 студенти з Російської імперії, або
83% від загального числа іноземних студентів. Іноземці навчалися також і в
університетах при католицькій церкві Франції. Потрібно зауважити, що більше
серед іноземних студентів було жінок ніж чоловіків. Така статистика
пояснювалась, передусім, тим, що іноземці мали більше довіри саме до
католицьких університетів, що були більш морально прийнятними для
молодих дівчат у новій країні. У першій декаді ХХ ст. приплив іноземних
студентів був найбільшим, у 19111912 рр. у Парижі їхня кількість
збільшилася до 777 [260, с. 57]. Втім, сучасними дослідженнями неможливо
оцінити справжній масштаб імміграційної хвилі російських студентів у
Франції. Недоступність джерел і брак щорічних списків імен студентів, які
існують у Швейцарії чи Німеччині, унеможливили систематичний перепис
іноземців у Франції. Різні статистичні дані університетів можуть заповнити цю
прогалину, однак бракує фактичного щорічного рейтингу мігрантів. Отже,
іноземні студенти у Франції багато в чому залишаються невідомими.
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. також був часом реформ та інновацій.
Зміни почалися з падінням старого режиму: відремонтували старі будівлі та
корпуси найпрестижніших університетів та інших закладів вищої освіти, таких
як Колеж де Франс, у 1985 р. шляхом злиття Паризької вищої нормальної
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школи і Севрської жіночої вищої нормальної школи було створено нинішню
Вищу нормальну школу. Її місія полягає у підготовці викладачів для закладів
вищої освіти [253, с.115].
У цей період відбувся перехід до нових педагогічних моделей,
наприклад, «урок» замінили на «семінар», де група студентів самостійно
опрацьовує конкретне завдання під керівництвом викладача. Ці зміни, які
називали «обмеженими», являли собою реальну інновацію, новий метод
наукової роботи. Ці реформи мали вплив і на університети при католицькій
церкві, які швидко реагували на зміни у вищій освіті. В реформованому
університеті студент не міг більше перекладати навчання на вчителя. Настав
час для нього, щоб брати участь у процесі дослідження, викладач відтепер мав
не лише навчати, він мав спрямовувати і підтримувати студентів.
На початку другої половини ХІХ ст. за ініціативи міністра освіти
Франції провели кілька опитувань, що вказували на явну неукомплектованість
деяких університетів і бібліотек, брак науково-дослідних лабораторій. Усі
недоліки було враховано і розроблено шляхи виходу із цього становища. Суму
коштів, призначених для вищої освіти, було збільшено в кілька разів, також
окремо виділили суму для реставрації приміщень закладів вищої освіти.
Отже, наприкінці ХІХ ст., як бачимо, у Франції вкотре відбулося
оновлення вищої освіти, в основному, за межами факультетів. За словами
П. Гербода, цей новий підхід до вищої освіти виявився дуже цінним
прикладом не лише для французької, а й загалом для європейської освіти. Він
сприяв виникненню нового типу вчених, не обмежених старими канонами та
принципами [256, с. 307319].
Наприкінці 1870-х рр. вища освіта Франції перебувала в скрутному
становищі. Університети ще не було відновлено, приміщення для навчання,
колежів, бібліотек, лабораторій потребували розширення та реконструкцій.
Тому

будівництво нових університетських приміщень було пріоритетним

завданням. Великі міста, такі як Ліон або Лілль, скоро отримали нові
студмістечка та колежі. Розширення будівель відбулося також у Парижі в 1880
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р., де Сорбонна набула свого теперішнього вигляду [256]. Нові аудиторії
побудованих приміщень були значно більшими, що давало змогу прийняти
вдвічі більше студентів, встановити більше лабораторій, краще оснащених
бібліотек, а також устаткування для досліджень. Що ж до студентів, то до
реформ їхня кількість була дуже низькою – 9600 осіб у 1870 р. Директор
американської Асоціації Ж. Міно у своїй праці «Історія французьких
університетів» зазначив, що «прихід громадськості до реконструйованих
університетів зріс до 29400 студентів у 1900 році, що є позитивним прогресом
за такий малий час» [308, с. 126].
В останні 20 років ХІХ ст. поступово зникала напруженість між
студентами і установами (пов’язана з шахрайством, недисциплінованістю
тощо), поліпшувалась академічна атмосфера завдяки новому освітньому
підходу. Це був час, коли обидві сторони – викладачі та студенти – заснували
традицію участі у фундаментальному новому вченні. Вища освіта стала
доступнішою, ближчою. Конференції та семінари збирали кілька десятків
студентів, викладачі використовували гнучкі, прості методи, щоб студенти
могли брати участь у дослідженнях. А. Прост вважав, що новий реформований
університет наближався до ідеальної єдності «університет – викладачі –
студенти» [315, с. 232]. Зміни були незаперечними.
Однак, на думку соціолога, історика, професора кафедри історії
Університету Центральної Європи Віктор Караді, академічна молодіжна
науково-дослідна робота потрапила у безвихідь, оскільки в 1900-х рр.
скоротилася кількість докторських робіт [273, с. 352]. На певний час реформи
дали університетам нове життя, нові ідеали та ідеї, сучасні знання були однією
з головних характеристик минулих століть. Однак наступні десятиліття
покажуть, що цього стрімкого імпульсу було недостатньо для надійного і
тривалого розвитку закладів вищої освіти. Хоча очевидно, що університет і
надалі готуватиме багато видатних інтелектуалів і повільно рухатиметься в
ногу з сучасним світом. Між тим, саме ця модель діяла у Франції упродовж
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майже всього XIX ст. до університетських реформ 1896 р. У деяких випадках
наполеонівська модель діє і нині.
Пріоритетним завданням на початку ХХ ст. Третя республіка вважала
науковий прогрес, а також розвиток та нові досягнення в промисловості. На
той час ці ідеї були лише планом, адже факультети були досі обмежені у
підготовці фахівців. Проект 1890 р. мав на меті створення нових університетів
з новими напрямами, однак в обмеженій кількості. 18 червня 1895 р. новий
освітній проект подав міністр Реймонд Пуанкаре. Серед основних його завдань
було створення нових факультетів в університетах відповідно до економічних
та соціальних потреб; виділення з державного бюджету коштів на
реформування вищої освіти. Проект був одноголосно затверджено у Будинку
депутатів і Сенаті 223 голосами. Закон було прийнято 10 липня 1896 р.[224].
Ця реформа сприяла покращенню ситуації у початковій та середній
освіті, зокрема збільшенню кількості студентів, однак цей процес тривав лише
до початку Другої світової війни. Таким чином, у 1900 р. у Франції
налічувалось близько 29 тисяч студентів, в 1930 р. – 137 тисяч [318].
Університети стали більш демократичними і відкритішими. Важливим кроком
було допущення жінок до вищої освіти. Перший заклад вищої освіти, де мали
право навчатися не лише чоловіки, – школа медицини в Парижі, яку відкрили
для жінок у 1868 р. Першою жінкою, яка захистила дисертацію з медицини,
була Мадлен Бре, перша жінка – доктор наук – Луїза-Амелі Леблу (1888 р.). У
1884 р. жінкам дозволили вивчати право, першою жінкою-адвокатом стала
Жанна Шовін у 1900 р. 1903 р. Марія Кюрі отримала Нобелівську премію з
фізики.
Університети відігравали велику роль у дослідженнях з усіх дисциплін,
зокрема фізики, хімії, стрімкого розвитку набула біологія. Завдяки новим
вищим школам та університетам, де вивчали медицину та фармацевтику,
відкривали нові аптеки та спеціалізовані медичні центри. Католицькі заклади
відігравали меншу роль у суспільстві, з 1886 р. факультети богослов’я
поступово зникають. З іншого боку, у 1920-х рр. деякі факультети набули
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значного розвитку і отримали автономію. Економіку вивчали спочатку в
юридичних вищих навчальних закладах, а пізніше і в незалежних школах. Для
вивчення математика й фізики іноді створювали окремі факультети; соціологія
та психологія були приєднані до факультету мистецтв [303].
На думку А. Максименка, соціально-економічний розвиток у 19601980х рр. дав поштовх для нових змін у сучасній системі університетської освіти. У
цей час кількість студентів значно зросла, що стає найбільшою проблемою у
системі університетського навчання. Соціальний попит на освіту значно
змінився, а тому виникли розбіжності між спеціальною підготовкою
університетських закладів і пропозиціями професійного працевлаштування
[112, с.111]. Зміни, що відбувалися у системі університетської освіти, не
встигали за суспільно-економічними трансформаціями. Це спричинило
суспільну кризу й стало поштовхом до революції, що розпочалася в
університетах Франції в 1968 р. Держава пішла на поступки вищим
навчальним закладам, запровадивши закон про орієнтацію вищої освіти
Е. Фора (1968 р.). У ньому йшлося про певні переваги в організації
університетської освіти, а саме: пряму залежність професійної підготовки від
виробництва, надання університетам більшої фінансової підтримки з боку
держави, автономію у внутрішньоуніверситетській педагогічній роботі,
збільшення кількості університетів, реорганізацію навчальних семестрів
(циклів), а також введення оновлених дипломів [112].
Розвиток сучасної системи університетської освіти Франції відбувався
паралельно зі змінами в системі вищої освіти країн Європи. Друга половина
ХХ ст. позначена низкою бурхливих політичних подій та економічних змін у
країнах Європейського Союзу, що суттєво вплинуло на систему вищої освіти.
Оскільки університети забезпечують професійний ринок працівниками, вони
повинні вчасно відстежувати, в яких галузях держава потребує кваліфікованих
спеціалістів. У країнах Європейського Союзу діють загальноприйняті вимоги
та стандарти, які вимагають від різних видів виробництва продукцію, що
відповідала б цим нормам. Тому всі працівники мають отримувати
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висококваліфіковану підготовку для виконання поставлених завдань на
належному рівні. Модернізуючись, університетська освіта може і повинна
зберігати свої традицій навчальних систем, проте її розвиток має йти поруч із
загальноприйнятим європейським освітнім стандартом [112].
Наприкінці ХХ ст. демократизація набула значного розвитку в
західноєвропейських країнах. Важливими стали такі загальнолюдські цінності,
як свобода, соціальна справедливість, толерантність, дбайливе ставлення до
культури та освіти. У цей час розпочалася плідна співпраця європейських
держав, що позитивно позначилося на розбудові єдиного освітнього простору.
Значний вплив на формування освітнього процесу мала Велика хартія
університетів (Magna Charta Universitatum), підписана у вересні 1988 р.
Підписання цього документу дало можливість сформувати спільний простір
університетської освіти країн Європи [181]. Низка цих реформ отримала
назву «оновлення вищої освіти». Серед змін, що відбулися, можна виокремити
такі:
1) поліпшення умов праці викладачів і збільшення заробітної плати;
2) підвищення якості

життя студентів

за

рахунок

встановлених

стипендій і надання місць у гуртожитках;
3) збільшення вдвічі кількості дисертаційних досліджень, що дало
можливість випустити більше наукових працівників [62, с. 38].
Важливим етапом у реформуванні університетської освіти Франції є
план «Університет-2000» (1990 р.) і план «ІІІ тисячоліття» (1997 p.). Держава
виділила 23 мільярди франків на п’ять років (19911995рр.) для втілення
реформ плану «Університет-2000». В результаті цього було збільшено
бюджетні місця на наукові дослідження університетів. У зв’язку із
розширеннями факультетів з’явились нові робочі місця для викладацького
складу. Університети отримали значно більшу автономію за рахунок
децентралізації управління [90, с. 91102]. Міністерство освіти розробило план
встановлення стипендій студентам, а також заробітної плати викладачам.
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Затвердження плану «Університет-2000» стало поштовхом для модернізації
університетської освіти та надало молоді можливість безкоштовно здобути
вищу освіту, що допомогло збільшити студентський контингент. Цей план
також передбачає будівництво 3,5 мільйона квадратних метрів нових
приміщень для вищої освіти і наукових досліджень, у тому числі вісім нових
університетів, 196 відділів та лабораторій. Беручи до уваги позитивні зміни у
вищій освіті, французький уряд затвердив нову схему університетських
реформ за планом «Університет-3000», що триває й понині [138, с.2549].
У плані «Університет-3000» було поставлено нові завдання, які
стосувалися розвитку вищої освіти Франції в XXI столітті. Цей план
стосується державних та місцевих органів влади, його фінансовий внесок сягає
близько 50 млрд євро. Особливе місце посідали наукові дослідження,
розвиток нових технологій в освіті, а також зміцнення матеріально-технічної
та педагогічної бази університетів в регіоні Іль-де-Франс. Велику увагу
приділятимуть створенню нових науково-дослідних центрів з питань розвитку
співпраці університетів та підприємств. Окрім цього, метою є розширення
міжнародних зв’язків французьких університетів. Вони самі мають можливість
налагоджувати контакти із закладами вищої освіти інших країн з метою
здійснення

різних

освітніх

послуг. Мета

таких

перетворень

–

створення «єдиного європейського простору» в галузі вищої освіти. Задля
реалізації цієї мети в Парижі організовують міжурядові конференції, ціль яких
– розробка загальних принципів стандартизації дипломів, а також надання
вчених ступенів, які б відповідали єдиним європейським стандартам.
Особливу увагу було приділено студентському життю: 25% фінансування було
відведено на бібліотеки, кафе та їдальні при університетах і гуртожитки.
Наслідком цих реформ стало проголошення Сорбоннської декларації в
Парижі 1999 р. Її метою було поглиблення гармонізації та інтеграції
національних

систем

університетської

освіти

[209].

Завершенням

реформування вищої освіти та становлення єдиного освітньо-наукового
простору Європи стало підписання Болонської декларації в 1999 р. [62, с. 3]. У
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її обговоренні брали участь 29 країн, які погодилися взяти на себе
зобов’язання підвищити якість вищої освіти європейського простору.
Болонський процес мав революційний вплив на сферу європейської вищої
освіти.
У своїй праці М. Згуровський висвітлює основні положення Болонської
декларації, які стосувалися загальноприйнятих законів щодо розвитку та
покращення системи вищої освіти країн Західної Європи. Серед них можна
виокремити такі:
1) введення двоциклічної системи навчання: перший цикл (prégraduate)
триває не менше ніж три роки, другий (graduate) закінчується отриманням
ступеня магістра або кандидата наук;
2) впровадження залікових одиниць трудомісткості, що дає можливість
працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя»;
3) сприяння

європейському

співробітництву

з

метою

обміну

інформацією щодо методологій навчання;
4) встановлення систем контролю якості освіти у ЗВО;
5) сприяння міжуніверситетському співробітництву, розробка спільних
програм навчання, практичної підготовки і проведення наукових досліджень
[72].
Система розвитку університетів Франції мала свої особливості. Перш за
все, можливість вступити до закладів вищої освіти мали всі бажаючі,
незважаючи на статус у суспільстві чи фінансові можливості. Професійна
підготовка викладачів була на високому рівні, адже конкуренція за місце
роботи в університеті була великою. За рахунок збільшення фінансування
вищих навчальних закладів було засновано нові університети та вищі школи,
які на той час набували дедалі більшої популярності; надання стипендій дало
можливість навчатися студентам, які не мали фінансової підтримки з боку
батьків.

Молодь,

яка

проходила

професійну

переорієнтацію,

також

забезпечувалась фінансово державою. У зв’язку з розвитком торговельноекономічних відносин було запроваджено нові навчальні напрями та
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дисципліни: кібернетику, інформаційні технології, екологію та ін. Також
розроблено нові напрями науково-пошукової діяльності університетів, що
сприяло

зміцненню

зв’язків

між

університетами

та

промисловим

виробництвом.
На сьогодні за кількістю іноземних студентів Франція посідає четверте
місце. Міжнародні програми, які є наслідком запроваджених реформ, дають
можливість університетам зацікавлювати кращих іноземних студентів та
встановлювати міжнародні зв’язки. Отже, завдяки небайдужості з боку
держави та великій зацікавленості суспільства система вищої освіти Франції
отримала свій розвиток та є зразком для наслідування. Основна мета
університетів – адаптуватися до соціокультурних змін та підвищити свою
конкурентоспроможність.
У 1998 p. загальна кількість державних і приватних закладів вищої
освіти у Франції значно зросла і перевищила 450. Особливо вирізняються
спеціальні

заклади

вищої

освіти (grandes écoles), де

готують

вищі

адміністративні кадри та фахівців високої кваліфікації для промисловості,
торгівлі, охорони здоров’я, армії, бізнесу, сільського господарства. Створено
колеж університетського профілю (antènnes universitaires), що дає спеціальну
освіту в таких містах, як Блуа, Тарб, Бове і Байонна. Близько 12% студентів –
іноземці з країн, що розвиваються [90, с. 3541].
Активізувалася роль вищої школи і в проведенні наукових досліджень.
Це сприяло розвитку зв’язків із науково-виробничим сектором. Значно
розширилася роль та участь університетів у розвитку фундаментальних наук.
Теоретичні та прикладні дослідження стали обов’язковими функціями
французького університету, джерелом посилення його освітнього потенціалу.
У контексті інтеграційних процесів, що відбуваються в Європі, де
Франція відіграє провідну роль, реформи вищої освіти набувають нового
значення. Підвищується участь вищої школи країни у розвитку Європейського
співтовариства. Із зміною вікового складу студентів і різким зростанням
студентського контингенту почали впроваджуватись нетрадиційні форми
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навчання, такі як вечірня і заочна форма освіти, інтенсивні короткочасні
курси, безперервна освіта, перепідготовка тощо. Вищим навчальним закладам
у нових умовах доводиться функціонувати з максимальною орієнтацією на
замовника. Проведені у 19801990-х рр. реформи продемонстрували здатність
уряду швидко реагувати на мінливі освітні запити суспільства.
Як зазначає Б. Вульфсон, упродовж ХХ–ХХІ ст. французька вища освіта
розвивалася динамічно, що було зумовлено політичними, економічними та
соціокультурними чинниками. З розвитком суспільства до вищих навчальних
закладів ставлять нові вимоги. Залишаючи свою початкову основу, вони
поступово осучаснюються, модернізуючи лише певні формальні ознаки.
Протягом останнього століття вища освіта Західної Європи постійно
змінюється, розвивається, пристосовуючись до змін у соціумі. На початку цієї
еволюції особливу увагу приділяли національним цінностям, проте на початку
ХХІ ст. у вищій, переважно університетській освіті, першість дісталася
інтеграційним механізмам [39]. З кінця 1940-х рр. у Франції розпочалося
економічне

піднесення,

обсяг

промислового

виробництва

перевищив

довоєнний рівень, у середині 1950-х модернізовані галузі промисловості
Франції

(паливно-енергетичну,

металургійну,

машинобудівну,

хімічну,

радіоелектроніку) охопила науково-технічна революція. Такі модернізаційні
процеси вплинули і на розвиток вищої освіти Франції. У зв’язку із науковотехнологічним прогресом відбулося скорочення державних витрат на вищу
освіту, зменшилося фінансове і матеріальне забезпечення. Тривало постійне
змагання між наміром університетів зміцнити свою автономію і бажанням
отримати більше коштів на роботу та розвиток усіх закладів освіти. Слід
зазначити, що підготовка громадян нового суспільства знань стала одним із
центральних аспектів сучасної стадії еволюції вищої освіти, яка поступово
ставала загальною. Реформування вищої освіти Франції були спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності французьких закладів вищої освіти у
глобальному освітньому просторі.
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Середину

ХХ

ст.

у

вищій

освіті

Західної

Європи

вважають

реформаторською, оскільки в цей час заклади вищої освіти зазнали змін,
реформи відбулися у фінансуванні, навчальних планах, зросла кількість
закладів вищої освіти, відповідно і студентів. На думку Р. Флода, основним
каталізатором змін і реформ є зовнішні соціально-політичні чинники – дедалі
більше молоді прагне здобути вищу освіту [323, с. 2335]. У зв’язку зі
збільшенням дисциплін соціального й технічного характеру заклади вищої
освіти стали більше співпрацювати з економічними структурами та
інституціями. З часів Середньовіччя університети були в основному центрами
високоякісної професійної підготовки, зміст якої мав здебільшого канонічний
характер, а належали або підпорядковувались переважно церкві. У наш час
проведення наукових досліджень і професійна підготовка є головними
функціями закладів вищої освіти майже всіх європейських країн.
У ХХХХІ ст. вища освіта Франції досягла найвищого рівня порівняно з
іншими європейськими країнами. Упродовж багатьох століть створювалась
модель навчання, суть якої полягає в орієнтації на застосування навичок і
вмінь у майбутній професії. Умови функціонування будь-якого типу вищого
навчального закладу мають свої особливості, що стосуються організації
навчального процесу та змісту навчання. Проте здатність закладів вищої
освіти адаптуватись у своїй роботі до зовнішніх умов показує достойний
рівень розвитку та модернізованості. Французька система вищої освіти має дві
гілки розвитку. З одного боку, вищу державну освіту забезпечують
університети, які є відкритими для всіх (за винятком медичних напрямів) і
«великі школи», які набирають студентів на конкурсній основі. У ХХ ст.
великої популярності набули приватні заклади вищої освіти, які є порівняно
новими. Приватні установи, основу яких складають конфесійні інститути,
школи

інженерії

та

бізнесу,

мають

близько

18%

студентів.

Серед

найвідоміших закладів вищої освіти приватного сектору потрібно виділити
католицькі університети у Парижі, Анже, Ліллі, Ліоні і Тулузі, які
забезпечують освіту широкого профілю. Вони не видають національні
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дипломи, але можуть співпрацювати з державними науковими, культурними
центрами і дають змогу своїм студентам скласти іспит на отримання
національних дипломів. У приватних закладах вищої освіти навчаються
близько 30 тисяч студентів. Свідченням дивовижної популярності приватних
закладів вищої освіти є їхня кількість: 50 інженерних шкіл і 60 приватних
бізнес-шкіл, які з’явилися за останні два століття. Деякі інженерні школи є
результатом сімейних ініціатив; інші були засновані недавно, але швидко
отримали прихильність як з боку держави, так і з боку абітурієнтів [330].
З початком ХХІ ст. з’являється попит у сфері вищої освіти, завдяки
підвищенню інформованості про життєво важливу роль, яку вона відіграє в
соціально-культурному та економічному розвитку. Майбутнє вимагає від
нових поколінь нових навичок, нових знань і нових ідеалів. Вища освіта
передбачає всі види досліджень, навчання або підготовки на високому рівні,
які передбачені в університетах або інших акредитованих ЗВО. Вища освіта в
усьому світі стикається з проблемами і значними труднощами фінансування,
умов доступу і курсу навчання, розвитку персоналу.
В історії становлення сучасних західноєвропейських закладів вищої
освіти були певні суперечності. Зокрема, більшість із них були автономними,
однак залежали як від державного, так і від приватного фінансування. Не
менш важливе питання полягає в упровадженні інновацій за умови збереження
певного консерватизму.
І, нарешті, регіональна та водночас глобальна спрямованість діяльності.
Інженерні школи та вищі приватні школи торгівлі об’єднані в Союз
незалежних вищих шкіл – Grandes Ecoles (UGEI), вони налічують разом 16
тисяч студентів. Шість приватних технологічних шкіл та школи бізнесу
об’єднують близько 6400 студентів і не мають фінансової підтримки з боку
держави [258]. На додаток до цього, шість установ різних профілів
(журналістики, архітектури, зв’язку тощо) також не пов’язані з федерацією, у
них навчаються близько 2 тисяч студентів. Приватні ЗВО не можуть надавати
національні кваліфікації, як-от ліцензії або докторський ступінь. Тим не менш,
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їхні студенти можуть отримати дипломи за погодженням з державним
університетом за угодою, підписаною ректоратом [317]. Що ж до католицьких
університетів, то вони надають таку саму кваліфікацію, як державні, однак, як
і інші приватні заклади вищої освіти, не мають можливості видати відповідні
сертифікати. Сьогодні католицькі університети прагнуть створити нову
оригінальну ліцензію (бі-ліцензія), яка б мала державне значення, проте це
питання поки що не має розвитку. Католицькі університети можуть видавати
власні дипломи (недержавного зразка). Ці сертифікати випускають для так
званого світського навчального плану (в літературі, економіці тощо), але вони
відрізняються від канонічних курсів факультетів теології. Ці курси тривають
три канонічні рівні і залежать безпосередньо від міністерства вищої освіти, яке
має погодити такі питання: церковний канонічний бакалавр (якого готують
упродовж 5 років), канонічна ліцензія (2 роки) і ступінь доктора канонічних
наук. Ці дипломи також визнано французькою республікою з грудня 2008 р.,
відповідно до угоди, підписаної між міністерством закордонних справ Франції
і Святим Престолом [273, с. 323367].
Отже, за період реформ освітньої системи упродовж 19801990-х рр. у
структурі французьких університетів, а також у змісті та формах навчання
відбулися серйозні зміни, що свідчить про значну модернізацію вищої школи
країни. Особливістю, що характеризує навчання у закладах вищої освіти
Франції є розподіл навчальних дисциплін на обов’язкові та додаткові (на вибір
студента). Такий підхід до організації навчального процесу дав можливість
швидко та об’єктивно не лише реагувати на потреби ринку праці, але і
водночас сприяв розвитку принципу індивідуалізації навчання.
2.3. Роль католицьких університетів у розвитку системи вищої
освіти Франції другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Протягом усієї історії, католицькі університети та інститути Франції
прагнули встановити і зміцнити відносини з державою. У 1986 р. між Союзом
католицьких

закладів

вищої

освіти (фр. Union

des

Etablissements
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d’Enseignement Supérieur Catholiques, UDESCA) та міністерством вищої освіти
Франції було укладено угоду про «фінансування діяльності католицьких
інститутів» та про «дозвіл на освітню автономію і визнання їхньої специфіки, а
також їхній внесок у галузь вищої освіти і наукових досліджень».
30 квітня 2002 р. міністр освіти підписав «Меморандум про
взаєморозуміння між міністерством освіти і Союзом католицьких закладів
вищої освіти UDESCA» [306]. Ця угода мала чотири завдання, які мали
спрямовуватися на розвиток ЗВО при католицькій церкві:
1) створення проектів п’яти католицьких установ з метою активізації
наукового потенціалу підготовки та наукових досліджень;
2) зміцнення фінансового права п’яти католицьких інститутів на субсидії,
задля збереження та модернізації національного постачання вищої
освіти;
3) подальший

розвиток

збалансованого

партнерства

держави

з

університетами;
4) подальша участь інститутів UDESCA в розвитку та розбудові ЗВО
Європи.
21 жовтня 2003 р. Люк Феррі, міністр у справах молоді, національної
освіти і наукових досліджень, видав постанову міністерства про створення
Консультативного комітету з питань приватного сектору вищої освіти
(CCESP) [227]. Однією з основних цілей цього комітету є рекомендації щодо
партнерства між приватними і державними закладами вищої освіти. Навчання
в католицьких університетах розглядають за умови участі в державній службі.
Також комітет дає рекомендації щодо фінансової підтримки з боку держави.
Католицькі ЗВО Франції приймають щороку близько 40 тисяч студентів, у
тому числі 10 тисяч іноземців. Серед них 26 тисяч (у тому числі 1600
іноземців) отримали дипломи, визнані французьким державним стандартом
вищої освіти. Студенти католицьких університетів, що входять до організації
UDESCA, упродовж навчання можуть отримувати підтримку з боку
навчального закладу, а саме: проживання (безкоштовне – для студентів з
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певними заслугами у навчанні, для інших плата є символічною), харчування,
стипендії, охорону здоров’я та ін. Також організація проводить різноманітні
заходи: спортивні змагання, культурні, духовні вечори. Наприкінці або ж по
завершенню навчання університет працевлаштовує студентів, підтримує
професійні проекти. Підтримка UDESCA також полягає у запровадженні так
званого академічного навчання (маленькі класи, проведення практичних
занять, метод «студент – вчитель поруч» тощо). Цей метод має на меті
забезпечити необхідне співвідношення між кількістю студентів і вчителів, що
дає високий рівень успіху під час іспитів [235].
П’єр Деберже наголошує, що в католицьких установах при UDESCA
проводять політику щодо персональної підтримки студентів з обмеженими
можливостями. Проте, на жаль, студенти у закладах вищої освіти при
католицькій церкві не можуть скористатися державною допомогою, навіть
якщо їхню інвалідність визнано місцевим MDPH (відомчий будинок для
інвалідів) [235].
Загалом, обов’язок навчати, допомагати студентам, які відвідують
католицькі інститути, набагато перевищує просте передавання знань. Це
формування людської особистості в усіх її аспектах: інтелектуальних,
емоційних, соціальних, етичних і духовних. Студенти не лише засвоюють
уроки, що їм пропонують, а й вчаться інтегрувати знання з погляду таких
критеріїв, як розвиток особистості, колективні дії і загальне благо, гостинність,
успіх, наполегливість. У католицьких університетах, що входять до організації
UDESCA,

також

навчають

приймати

рішення,

виховують

почуття

відповідальності. Акцент на обов’язку і відповідальності також знаходить своє
відображення в оцінці навчання, участі студентів в органах управління
факультету, солідарних діях у процесі навчання, наявності численних
студентських асоціацій університетського містечка [235, с.1314].
Освітній проект організації UDESCA характеризується прагненням
подолати обмеженість «наук» і «гуманітарних наук», що засновані на
філософських або богословських підходах. Нові підходи, такі як «наука і
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сенс», «наука і філософія», «наука і релігія», «наука і етика», дають змогу
студентам у галузях науки, техніки і економіки краще зрозуміти людину і
соціальне середовище. Серед нових предметів, які було створено в
католицьких університетах, є такі: «етика науки і здоров’я» в Тулузі, «етика
управління компанією» в Ліллі, «філософія політології» в Парижі, «філософія
управління» в Ліоні, «управління і ділова етика» в Анже, «етика і паліативна
допомога» в Ліллі, а також інші предмети перехресного навчання, які
доповнюють основні курси.
Організація UDESCA тісно співпрацює з Міжнародною федерацією
католицьких університетів (МФКУ), і разом вони являють собою регіональну
групу МФКУ-Франція. Католицькі інститути проводять спільні дослідження,
що стосуються філософії і теології, психології здоров’я, права (правове і
соціальне управління допомоги наркозалежним особам), освітніх наук. У ЗВО
при католицькій церкві діють також програми з підготовки майбутніх учителів
і викладачів католицької освіти. Заклади вищої освіти, що входять до
UDESCA, за останнє століття продемонстрували свою здатність підтримувати
розвиток навичок і знань упродовж життя. Вони пропонують співробітникам
компаній, які вже випробували на собі можливості професійного розвитку,
підтримувати свої знання, паралельно проводячи при цьому наукові
дослідження. Людям, які зазнали невдачі в університеті або які не змогли
отримати доступ до вищої освіти, часто з фінансових причин, також
пропонують поліпшити соціальне становище шляхом отримання вищого
ступеня. Комісія безперервної освіти UDESCA надає каталог професійної
підготовки

для

співробітників

католицьких

інститутів,

компаній

або

організацій. Цей каталог містить понад 200 пропозицій, що охоплюють безліч
галузей, як-от: управління, стратегія, етика, розвиток особистості, психологія,
міжкультурний менеджмент, охорона здоров’я, гігієна, сталий розвиток та ін.
Серед пропозицій у цьому каталозі слід звернути увагу на курси, які
спрямовані на всебічний розвиток особистості: проведення організаційного
аудиту; професійна етика та професійна ідентичність; міжкультурний
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секуляризм, релігія; підвищення ефективності як менеджера і керівника
команди; управління громадськими роботами; міжкультурна комунікація та
управління:

різноманітність

підходу;

позитивне

управління

стресом;

управління своїм голосом під час публічних виступів; фундаментальні
конфлікти відповідального управління та контролю [235].
На додаток до цих навчальних курсів інститути UDESCA беруть участь
у бізнесі. Це може бути можливість розробити кодекс етики, питання
управління, економічні цілі або наукові дослідження. Справжні партнерські
відносини створено між компаніями і католицькими інститутами в різних
формах, і їх можна підтримувати навіть під час зустрічі за сніданком або
лекцій.
Лісабонська

декларація,

що

стала

результатом

обговорення

на

четвертому з’їзді Європейської університетської асоціації 2931 березня
2005 р., а 13 квітня 2007 р. ухвалена Радою Європейської університетської
асоціації, акцентує увагу на автономії статусу зкладів вищої освіти. 10 серпня
2007 р. було підписано закон про свободу і обов’язки університетів на
міжнародному рівні [258]. У зв’язку з цими подіями державна служба Франції
розробила план місії для вищої освіти, що має, зокрема, такі цілі:
- початкове і безперервне навчання;
- наукові і технологічні дослідження, до яких додаються поширення і
використання їхніх результатів;
- поширення культури і науково-технічної інформації;
- участь у розвитку європейської вищої освіти та наукових досліджень;
- міжнародне співробітництво.
Приватний сектор залишався за рамками цього закону про вищу освіту
аж до 19 липня 2010 р., коли було підписано контракт між державою і
приватними вищими навчальними закладами, що дало змогу приватній вищій
освіті брати участь у завданнях державної служби. Що ж до процесу
укладання контрактів, то тут потрібно уточнити, що спочатку було проведено
діалог щодо формалізації цілей і взаємних обов’язків із федераціями, до яких
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входять католицькі університети (UDESCA, FESIC, UGEI), а потім умови
закону приймали і самі університети. Представник міністерства вищої освіти і
наукових досліджень вніс поправку від 19 квітня 2012 р., в якій уточнено, що
«держава може підписати багаторічні контракти з установами приватної
форми власності в місіях громадських послуг вищої освіти» [258].
Логіка контрактів ґрунтується на прагненні кожного закладу вищої
освіти продовжити якісну роботу. Для цього потрібно скласти план оцінки
результатів проведеної роботи кожним з університетів, який має виявити
сильні і слабкі сторони, можливості для того, щоб створити реалістичну
стратегію початкового внеску в суспільний інтерес, що ґрунтується на
соціальних потребах. Ця стратегічна робота надає стимулюючу дію, яка має
бути корисною як для католицьких інститутів, так і для проходження по
зовнішній оцінці AERES (Агентство з оцінки наукових досліджень і вищої
освіти), оскільки їхні специфічні зауваження буде взято до уваги. У
міжнародному контексті проведення раціональної стратегії бізнесу насправді
дає позитивні результати для кожного католицького університету. Кожна
установа має бути в змозі висловити свою специфіку щодо її історії, її
комплементарності з урахуванням оригінальності її внеску (підготовка, набір
студентів, подальша діяльність студентів та ін.).
Католицькі заклади вищої освіти привертають увагу до соціальних
проблем у галузі вищої освіти і наукових досліджень, обговорюють
маловивчені теми (міжкультурна, міжрелігійна взаємодія, соціальні проблеми,
етика тощо). Це має важливе значення для формування студентів, які мають
орієнтуватися у складному сучасного світі й адаптуватися до різних ситуацій
або завдань.
У рамках FIUC католицькі університети являють собою регіональну
групу, що бере участь у виховання випускників, здатних вирішувати завдання
глобалізації та культурні відмінності в компаніях. Маючи добрі традиції, від
моменту заснування в 1875 р. католицькі інститути посідають почесне місце у
французькій вищій освіті, не конкуруючи з іншими закладами вищої освіти.
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Вони беруть участь у виконанні освітніх завдань, що ставить їх у відповідність
до загальної динаміки вищої освіти. Своєю чергою, укладання контрактів
полегшує їх порівняння з іншими типами закладів вищої освіти і наукових
досліджень. Насправді, крім традиції виховання і освіти людини, католицькі
інститути та школи підтримують правові зв’язки, зареєстровані у відповідних
статутах, створюють спільне навчання, ведуть співпрацю з іншими закладами
вищої освіти [15, с. 251257; 16, с. 252258].
Крім того, іноді викладачі та студенти католицьких університетів беруть
участь у спільних науково-дослідних роботах. Організації FIUC, UDESCA,
FESIC,

передбачають

розширення

подібних

союзів,

створення

більш

органічної і стійкої структури шляхом систематичного огляду галузей
передового

досвіду

та

взаємодоповнюваності

з

погляду

дисципліни,

підготовки і можливостей працевлаштування для випускників. Католицькі
інститути, які з початку ХХ ст. є частиною МФКУ, сприяють поширенню
культури і французької мови, беруть участь у розробці міжнародних освітніх
стратегій [222, с. 5666].
У ХІХ ст. з’явилася потреба суспільства у духовній культурі, зросло
значення католицької освіти. Її еволюція тривала паралельно із вищою
освітою. На той час під впливом промислової революції та прискорення
науково-технічного прогресу характерною рисою була «однобокість» вищої
освіти. Важливими та цінними були математичні, природничо-наукові і
технічні знання. Науковий матеріал у ЗВО викладали з огляду на формування
професійно орієнтованого фахівця. Ринок праці потребував інженерів і
науковців, на підготовку яких орієнтувалася вища школа. Така тенденція мала
місце не лише у французькій вищій освіті, а і у таких розвинених країнах, як
США, Велика Британія, Німеччина, Бельгія. Студенти отримували досить
високий рівень професійних знань, проте мали обмежений світогляд, що не
давало змоги більшості випускникам закладів вищої освіти вибирати місце
працевлаштування [216, с. 119].
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У зв’язку з новими професійними вимогами, починаючи з середини ХХ
ст. структура навчальних закладів почала змінюватися. У 1973 р. в
університеті при католицькій церкві Лілля було створено «університетську і
політехнічну федерацію», що складалася з католицького інституту і
незалежних від нього вищих шкіл, інститутів і дослідницьких центрів [216]. У
1960 р. почався новий період розвитку системи вищої освіти Франції та
становлення католицьких університетів, які на той час не мали значної
підтримки з боку держави. Вирішальну роль у реформуванні освіти в
університетах при католицькій церкві Франції відіграло розширення напрямів
навчання. Державна влада побачила роль релігії у суспільстві та необхідність
розвитку таких напрямів навчання, як богословський, філософія теології та ін..
Аналіз національного, вікового, соціального та матеріального становища
студентів католицьких університетів дає змогу зробити деякі висновки. В різні
часи тут навчались студенти різного віку, різних соціальних станів.
Наприклад, Католицький університет у Парижі об’єднував представників усіх
станів французького суспільства, в тому числі іноземців, які приїздили до
столиці в пошуках кращого життя. Проте матеріальний статус багато в чому
визначав успіх у справі здобуття університетської освіти в цей період,
особливо якщо йшлося про навчання в державних закладах вищої освіти.
Соціальна різнорідність, відмінності у віці і фінансовому стані студентів
робили католицькі університети унікальними. Адже, з одного боку,
меценатство заможних студентів або ж їхніх рідних стимулювало розвиток
освітніх закладів, з іншого – вихідці з середньої і дрібної буржуазії, селянства,
незаможні й бідні студенти мали можливість здобути безкоштовну якісну
освіту.
Попри те, що навчальний матеріал був ретельно підібрано і чітко
спрямовано на навчання і виховання студентів у дусі відданості католицтву та
послуху перед церквою, студенти також розвивали уміння аналізувати,
розмірковувати, вести дискурс, висловлювати власну думку. Знаряддям
«правильної» політики ставали статути Паризького університету, що суворо
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регламентували начальний процес, порядок і дисципліну. Водночас церква
прагнула ставити перепони на шляху розвитку самостійного мислення
студентів і викладачів. Передусім, звертає на себе увагу вимога статутів до
викладачів коментувати тексти так, щоб жодним чином не порушувати образ
думок, визнаних католицькою церквою. Перше, в чому присягався колишній
студент, якому давали дозвіл на викладання, була «вірність святій римській
церкві і її служителям, які здійснюють свою справу згідно з ритуалами і
канонами» [232, с. 1083]. У цій постанові є невелике, проте дуже істотне
зауваження. Студент повинен був підкорятися церковнослужителям, які
будують свою діяльність за приписами римської курії.
Часто викладачів до університетів при католицькій церкві запрошували з
інших закладів вищої освіти, наприклад, із Сорбонни. Приплив науковців з
інших установ був не зовсім бажаний для католицьких ЗВО, Церква вживала
усіх можливих заходів для того, щоб вони не поширювали в університетах
інакомислення. Згідно зі статутами закладів вищої освіти, викладачі з інших
університетів, перш ніж розпочати розгляд будь-якого питання, мали «без
обману і брехні» подати точний текст лекцій деканові факультету і отримати
від нього дозвіл [212, с. 117].
На початку ХІХ ст. викладачів католицьких університетів, зокрема
професорів, у суспільстві вважали членами духовних орденів. Та й самі ці
установи були частиною духовного світу, однак починаючи з ХХ ст. лише
викладачі факультету теології належали до духовенства, зокрема до сану
священнослужителів. Для професорів, викладачів і членів їхніх родин
католицький університет означав особливу ідентичність, що передбачало
відданість дослідницькій роботі та відповідний спосіб життя. Це проявлялося в
системі родинних стосунків, взаємній підтримці та братерстві.
Викладачів найчастіше набирали зі складу студентів, що належали до
нижчих або середніх верств суспільства. Для таких людей основою багатства
був передусім їхній інтелектуальний потенціал. З часом посада викладача при
католицькій церкві дедалі частіше переходила до синів і племінників,
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з’явилися сімейні викладачі з мирян. Більшість спеціальних статутів, що
стосувалися, наприклад, порядку звільнення від плати за житло, зменшення
податків, змушували університети підтримувати невеликі династії викладачів,
які забезпечували порядок, кращі результати і більший прибуток [31, с. 39].
Незважаючи на зазначене, викладання при католицьких навчальних
закладах, у тому числі і університетах, було досить сприятливим для підйому
по соціальних сходинках. На початку ХХ ст. викладачі католицьких
університетів перебували в нижній частині соціальної ієрархії, що сприяло
оновленню цієї соціальної групи. Всупереч піднесеним уявленням, вони
покладалися лише на себе, незважаючи на похвалу з боку церкви. Найкращі з
них справді хотіли зробити блискучу кар’єру в церкві, тому були змушені
досить швидко йти з університету. Деякі викладачі переходили на більш
престижні і вигідніші посади, наприклад, на службі в імператора.
Сьогодні університети при католицькій церкві чудово пристосовуються
до мінливого суспільства, зокрема активно співпрацюють з компаніямипартнерами, формують продуктивні і дружні колективи, забезпечують
підготовку висококваліфікованих кадрів і проведення наукових досліджень. З
іншого боку, католицькі навчальні заклади є зразком оригінального способу
мислення в контексті секуляризму як розширення початкової та середньої
католицької освіти. І, нарешті, католицькі університети Франції розвиваються
на одному рівні з іншими провідними закладами вищої освіти, мають із ними
спільні цінності, створюють спільні стратегічні плани для інноваційних
проектів у Франції і на міжнародному рівні. У католицьких закладах вищої
освіти прагне навчатися і працювати велика кількість людей, щоб мати
можливість отримати досвід викладання і наукових досліджень, дотримуючись
при цьому засад християнського гуманізму. Католицькі інститути є частиною
місії державної служби: успіх для всіх, соціальна відкритість, можливість
працевлаштування,
продовжують

міжнародне

динамічну

співробітництво.

роботу

з

державними

З

цією

метою

вони

університетами

задля

взаємозбагачення та обміну досвідом.
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Нині Франція переживає новий етап в організації вищої освіти і науководослідних установ, натомість університети при католицькій церкві мають
оригінальну, історично сформовану систему навчання, яка заслуговує на увагу
і підтримку, в тому числі фінансову і суспільну. Маючи гнучку асоціативну
структуру управління, вони отримали позитивну репутацію від французького
суспільства за межами конфесійних кордонів. Безумовно, запорукою їхнього
успіху є співробітники, які роблять свій внесок у вищу католицьку освіту.
У другій половині ХХ ст. – на початку XXI ст., зокрема у зв’язку зі
збільшенням кількості факультетів, у світі значно зросла кількість студентів –
більш ніж у шість разів, із 13 мільйонів у 1960 р. до 82 мільйонів у 2005 р.
[112, с. 111]. Цей період вирізнявся також великим соціально-економічним
розшаруванням і збільшенням різниці в освітніх можливостях країн. Без ЗВО
та досліджень для навчання кваліфікованих і освічених людей жодна країна не
зможе

забезпечити

сталий

розвиток.

Обмін

знаннями,

міжнародне

співробітництво та сучасні технології можуть запропонувати нові можливості
для досягнення цього. Університети, що перебувають під опікою католицької
церкви, вийшли на новий рівень, збільшивши кількість навчальних місць,
розширивши факультети, створивши нові напрями навчання. Вони надали
достатньо доказів своєї життєздатності й уміння адаптуватися до нових умов
упродовж століть. Вони довели своїм прикладом, що можуть розвиватися і
сприяти змінам і прогресу в суспільстві.
Починаючи з кінця ХХ ст., західноєвропейські заклади вищої освіти
постійно

еволюціонують.

Це

пов’язано

з

тим,

що

вони

мають

пристосовуватися до змін у довколишньому середовищі, адаптуватися до
вимог сучасного суспільства. У другій половині ХХ ст. вища освіта Західної
Європи визначила своїм пріоритетом національні цінності та традиції. Однак
після 1999 р. особливої значущості у вищій, зокрема університетській, освіті
набув

інтеграційний

фактор

[160,

с. 100105].

Пріоритетні

напрями

модернізації сьогодення – організація навчання, управління ЗВО та
фінансування. Зазначено, що в сучасних західноєвропейських країнах заклади
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вищої освіти мають право вільно розпоряджатися коштами, які держава
виділяє на їхню діяльність і розвиток, однак, разом з тим, вони стають дедалі
менш самостійними щодо визначення плати за навчання. У межах модернізації
вищої освіти реформують навчальний план, академічні програми, структуру
організації навчання, систему оцінювання студентів, підтримку мобільності
викладачів та студентів, механізми переходів між циклами та спеціальностями
[43, с. 4149].
Покращенню міжнародної діяльності закладів вищої освіти на початку
ХХІ ст. сприяють також особисті контакти ректорів, мобільність викладачів та
студентів

у

міжнародній

діяльності.

Налагодження

системи

міждисциплінарних програм навчання у закладах вищої освіти, зокрема в
університетах при католицькій церкві Франції, та виконання міжнародних
проектів дає можливість досвідченим фахівцям проявити себе і поділитися
своїми знаннями та досвідом у ЗВО інших країн [39]. Встановлено, що в
сучасній західноєвропейській вищій освіті інтеграція набуває розвитку. Такий
процес зближення відбувається не лише в освітній, а й у науковій, фінансовій,
управлінській та інших сферах діяльності західноєвропейських закладів вищої
освіти. Саме така активна співпраця сприяє поширенню найкращого досвіду.
Взаємодія науки та бізнесу на цьому етапі є позитивною як для
корпорацій, так і для французьких університетів, студенти яких мають
можливість проявити себе в роботі великих компаній і державних структурах.
Спільні проекти малих і середніх бізнес-інституцій з університетами сприяють
розширенню спеціалізацій і міждисциплінарності наукових досліджень.
Поодинокі контракти між закладами вищої освіти і фірмами дедалі частіше
переростають у довготривалі стратегічні партнерства [73, с. 497].
Політичною

відповіддю

на

зростання

інтеграції

є

збереження

самобутності держав. Вища освіта західноєвропейських країн усе ж має певні
особливості, зокрема, в організації, фінансуванні, структурі, навчальних
програмах, науці, культурі, цінностях, традиціях тощо. Це розмаїття
зумовлено історією, культурним розвитком, традиціями тих країн, у межах
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яких існують заклади вищої освіти [178, с. 618]. Університети при
католицькій церкві мають свою історію створення і розвитку, що вплинуло на
їхню теперішню самобутність і винятковість.
Зміни, які відбуваються в університетській освіті сучасної Франції, є
наслідком впливу внутрішніх і зовнішніх чинників. Такі самі зміни
відбуваються і в університетах при католицькій церкві. До внутрішніх
чинників належать:
1) криза, в якій опинились наприкінці ХХ ст. французькі університети.
Нові суспільні вимоги та економічний розвиток зумовили реформування
системи вищої школи;
2) вимоги ринку праці; щоб ліквідувати розрив між попитом і якістю
професійної підготовки працівників у закладах вищої освіти було проведено
реформи та розроблено нові професійні стандарти;
3) закон «Про свободи і відповідальності університетів», згідно з яким
університети отримали певні права та обов’язки.
Одним

із

важливих

чинників

було

входження

Франції

до

загальноєвропейського простору вищої освіти, внаслідок чого було проведено
відповідну реформу: після трьох років навчання в університеті студенти
одержують ступінь «ліценціат», після п’яти – «майстер», після восьми років –
«доктор наук», це найвищий ступінь [286, с. 7078]. У докторантурі здобувачі
пишуть дисертацію: це конкретна тема, яку автор розгортає протягом 35
років після отримання ступеня майстра. Цей цикл передбачає науководослідну роботу аспіранта під керівництвом викладача факультету, участь у
науково-дослідницькій роботі, що завершується захистом дисертації перед
журі. Католицький університет Парижа має найбільший вибір спеціальностей,
з яких можна отримати докторську ступінь, а саме шість:
- канонічне право;
- філософія;
- філософія та історія релігії;
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- педагогіка;
- теологія;
- економіка, соціологія, політологія (факультет об’єднує три
напрями).
За навчання в Докторантурі потрібно зробити обов’язковий фінансовий
внесок, усередньому від 1 тисячі до кількох тисяч євро на рік [297].
Західний католицький університет в Анже має п’ять основних галузей,
що відповідають п’ятьом факультетам:
1) педагогічний;
2) факультет гуманітарних наук (мистецтво, література, мови, історія,
інформаційно-комунікаційні технології);
3) факультет соціальних наук (психологія, соціологія);
4) факультет

науки

(біологія

людини,

навколишнє

середовище)

математика та інформатика, економіка і управління;
5) теологія і релігієзнавство.
Вчений ступінь доктора наук в Західному католицькому університеті
можна отримати з таких напрямів:
- канонічне богослов’я;
- доктор філософії у галузі освіти, праці та професійної етики;
- міжкультурні відносини (проводять дослідження з літератури,
мови, історії і мистецтва);
- педагогічні науки [297].
Наступним за кількістю спеціальностей, за якими можна отримати
ступінь доктора наук, є Католицький університет у Тулузі:
- канонічне право;
- філософія;
- теологія.
Католицький університет у місті Ліоні готує докторів філософії та
теології; у Католицькому університеті Лілля докторантура є лише за напрямом
«теологія».
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У середині 1980-х рр. економічна криза спричинила масове безробіття
серед молоді, призупинення розвитку новітніх технологій. У зв’язку з цим
державна політика була спрямована на проведення реформ щодо збереження
цілісності системи освіти, що стало поштовхом для католицьких університетів
співпрацювати з іншими закладами вищої освіти. Головним завданням стало
забезпечення майбутнього працевлаштування студентів відповідно до потреб
економіки [182]. Чітку політику мали розробити і для вчителів, які мають не
лише зосереджуватися на навчанні студентів, а й бути джерелом як духовного,
так і культурного розвитку. Потрібні були адекватні заходи, щоб дослідити,
оновити і поліпшити навички викладання за допомогою відповідних програм
розвитку персоналу, запровадити нововведення у програмах і методах
навчання. У листопаді 1997 р. під час Генеральної конференції ЮНЕСКО в
Парижі було порушено питання про забезпечення фінансової підтримки
викладачів у сфері досліджень і викладання. Конкретні заходи мали розробити
в усіх ЗВО, зокрема в католицьких університетах, шляхом інновацій у
програмах, використання кращих міжнародних практик у сфері освіти. Для
цього потрібно мати добре підготовлений адміністративний і технічний
персонал. Крім того, доступ до вищої освіти повинні мати всі. Зокрема,
студенти, які призупиняють навчання, повинні бути в змозі повернутися, якщо
це необхідно і коли це потрібно.
Для покращення розвитку та реформування вищої освіти ЮНЕСКО
запропонувала низку програм [333, с. 198201]:
1) забезпечити швидкий обмін знаннями, підтримуючи інституційний
розвиток і створення центрів передового досвіду в усіх галузях знань, зокрема,
для освіти в інтересах миру, вирішення конфліктів, дотримання прав людини,
демократії;
2) спільно з Університетом ООН і з національними комісіями різних
міжурядових і неурядових організацій створити форум у галузі вищої освіти
для: а) підготовки доповідей моніторингу знань з питань вищої освіти у всіх
регіонах світу; б) просування інноваційних проектів навчання і досліджень,
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спрямованих на підвищення конкретної ролі вищої освіти в сфері освіти
упродовж життя; в) зміцнення міжнародного співробітництва; г) сприяння
обміну інформацією між католицькими університетами та державними
закладами вищої освіти і створення, за необхідності, бази даних про успішний
досвід та інновації;
3) вжити конкретних заходів для підтримки установи вищої освіти в
менш розвинених регіонах світу і тих, хто страждає від наслідків конфліктів
або стихійних лих;
4) активізувати зусилля зі створення центрів передового досвіду таких
країн, як Франція, Велика Британія, США, Німеччина та ін. [266, 287, 238].
Розглядаючи сучасну французьку систему вищої освіти, слід зауважити,
що вона складається з кількох ланок. Зарахування абітурієнтів до французьких
університетів, в тому числі приватних, здійснюється без вступних іспитів – для
проходження достатньо лише мати диплом старшої школи, у деяких закладах
вищої освіти – пройти тестування. Іноземних студентів приймають до
французьких університетів без обмежень. Перевіряють лише рівень володіння
мовою [304, с. 45].
Навчаючись в останньому класі ліцею, учень має кілька варіантів для
вступу до закладу вищої освіти, зокрема:
-

підготовчі класи, які інтенсивно готують до вступу до популярних у

Франції вищих шкіл;
-

університетський технологічний інститут, який через два роки надає

технологічний диплом, що є, насамперед, професійною і вигідною на ринку
праці кваліфікацією;
-

секції вищих техніків, де навчання триває два роки, після закінчення

яких можна отримати посвідчення «вищого техніка»;
-

спеціалізовані (вищі) профшколи, які надають дипломи з таких

спеціальностей, як мистецтво, мода, архітектура, туризм і готельний бізнес
[254].
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У запропонованих діаграмах на рисунку 2.2 та рисунку 2.3. показано
відсоток учнів, які після закінчення коледжу прагнуть навчатися у закладах
вищої освіти Франції.

25%

Відсоток учнів, що
обирають
професійні ліцеї
75%

Рис. 2.2. Частка учнів, які продовжують навчання у професійному ліцеї.

42%

Відсоток абітурієнтів, що
поступають до ВНЗ

58%

Рис. 2.3. Частка абітурієнтів, які після ліцею поступають до закладів
вищої освіти.
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З рисунку 2.2. видно, що за даними міністерства освіти і науки Франції,
25% учнів після закінчення колежу обирають професійний напрям середньої
освіти, тобто професійні ліцеї. Сьогодні мережа професійних ліцеїв налічує
1600 навчальних закладів – як державних, так і приватних, які функціонують
на умовах контракту. При цьому 42% випускників професійних ліцеїв
продовжують навчання у ЗВО (Рис. 2.3.) [249].
Паралельно з професійними ліцеями функціонує професійна підготовка
учнівства, яка дає можливість після закінчення навчання вступити до закладу
вищої освіти. Центри підготовки учнів створюють на базі навчальних установ
– при ліцеях, університетах, торгово-промисловій або професійній палатах, а
також у різних приватних організаціях. Збільшити свої шанси на успіх при
вступі до закладу вищої освіти допомагають спеціалізовані курси підготовки
та перепідготовки і в університетах при католицькій церкві Франції. Ці курси
дають змогу узагальнити знання, поліпшити мовні навички та впевнитись у
правильному виборі майбутньої професії. При католицькому університеті
Парижа діють курси з підготовки до вступу у великі школи та інші
університети Франції, а також курси з поглиблення французької мови (в тому
числі і для іноземців) [249].
Співпраця країн ЄС у сфері освіти довгий час стосувалась лише
професійного навчання у сфері вищої освіти. Проте у 2000 році на саміті в
Лісабоні було ухвалено закон щодо сприяння розвитку економіки, основаної
на знаннях [125, с. 18]. На Лісабонському саміті було визначено спільні
пріоритетні напрями розвитку професійних закладів і закладів вищої освіти, як
державного, так і приватного сектора вищої освіти [281, с. 40].
Сучасна державна політика у сфері вищої освіти Франції спрямована на
створення умов для полегшення вступу до закладів вищої освіти. Потреби
сучасного ринку праці постійно змінюються, що вимагає адаптації пропозицій
вищої освіти. Ефективність системи навчання та підготовки спеціалістів є
однією з основ функціонування закладів вищої освіти. З іншого боку,
мінливість ринку праці дає можливість формувати різноманітні освітні
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пропозиції, а також активно залучати молодь до розвитку та самоствердження.
Більш гнучкими перед такими змінами є приватні заклади вищої освіти, які
активно підлаштовуються до ринку праці [285, c. 59].
Державна політика Франції у сфері освіти повною мірою відображає
загальноєвропейські інтеграційні тенденції, що стосуються сфери вищої освіти
та професійної підготовки. Досвід Франції щодо удосконалення системи вищої
освіти в умовах євроінтеграційних процесів може бути корисним для України,
адже дає можливість забезпечити економічний розвиток країни шляхом
задоволення українського ринку праці кваліфікованими працівниками.
Висновки до розділу 2
У розділі визначено стан розвитку освіти в університетах при
католицькій

церкві

Франції.

Охарактеризовано

моделі

класичного

університету та особливості їх організації. На основі систематизації наукових
джерел виявлено, що у межах класичного університету виділяють його чотири
концепції:

наполеонівську

(французьку),

гумбольдтівську

(німецьку),

ньюманівську (англійську) і американську. Незважаючи на концепцію
університету, католицька церква в різні часи мала великий вплив на освітні
заклади та захищала права університетів, сприяла формуванню міжнародного
наукового співтовариства, що породжувало майже необмежену наукову
дискусію.
Проаналізовано та охарактеризовано основні міжнародні організації та
федерації, до яких входять університети при католицькій церкві: FIUC-IFCU
(Міжнародна федерація католицьких університетів, яка охоплює понад 200
університетів і католицьких установ, у тому числі університети в Анже, Ліллі,
Ліоні, Парижі і Тулузі); FUCE (Європейська федерація католицьких
університетів); CEECU (група католицьких університетів Центрально-Східної
Європи); UDESCA (Союз католицьких закладів вищої освіти).
Спираючись на праці українських та французьких дослідників про
зв’язок релігії, науки та освіти, нами було виділено 5 критеріїв періодизації
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становлення і розвитку католицької освіти Франції, а саме: історичний,
нормативний, методичний, організаційний та змістовий.
Відповідно до критеріїв періодизації та проаналізувавши праці з
досліджуваної проблеми нами було умовно виділено та охарактеризовано
чотири хронологічних етапи, що відображають основні періоди розвитку
освіти при католицькій церкві:
1) перший період – 18751882 рр. – ухвалення закону про вільну освіту, що
став поштовхом для створення університетів при католицькій церкві у
Парижі, Ліллі, Тулузі, Ліоні і Анже;
2) другий період – 18821932 рр. – створення нових факультетів і напрямів
навчання в католицьких університетах, відділень, кафедр, розширення
приміщень для навчання;
3) третій період – 19321991 рр. – прийняття католицьких інститутів
Франції до Міжнародної федерації католицьких університетів (МФКУ),
яка об’єднує 210 університетів світу; створення Союзу католицьких
закладів вищої освіти Франції (UDESCA);
4) четвертий

період

–

19912016

рр.

–

католицькі

університети

європейських країн об’єднуються в Європейську федерацію католицьких
університетів (FUCE). У 2016 році було внесено додаток до Законів №
7321, 7322 «Про заклади вищої освіти приватної форми власності» у
Франції від 14.12.2015 та 1.02.2016 відповідно. У даному додатку
йдеться про надання звання закладів вищої освіти кільком приватним
школам, серед яких Католицька школа мистецтв і ремесел в Ліоні (École
catholique des arts et métiers de Lyon (Ecam Lyon), Католицький інститут
вищих досліджень в Ла-Рош-сюр-Йон (Institut catholique d'études
supérieures (ICES) de La Roche-sur-Yon).
Католицькі інститути мають багаторічні контракти з державними
університетами, співпрацюючи в галузі наукових досліджень та обмінюючись
досвідом. Виявлено, що становище католицької вищої освіти відрізняється від
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класичної, оскільки, на відміну від шкіл, колежів і закладів вищої освіти
державного типу, держава не надає фінансової підтримки і не виділяє кошти
на заробітні плати вчителів, утримання навчальних приміщень, гуртожитків
тощо. Державна початкова, середня і вища освіта є переважно безкоштовними,
натомість оплата за навчання у католицькому вищому закладі є такою самою,
як у європейських університетах та академічних центрах приватного сектора.
Саме ці відмінності зробили розвиток університетів при католицькій церкві
набагато складнішим. Вартість навчання у початковій та середній католицьких
школах залишається невеликою: близько кількох сотень євро на рік, а іноді й
майже безкоштовно. Це доволі незначні витрати, порівняно з вищим
навчальним закладом.
Внаслідок проведеного історико-педагогічного аналізу створення та
реформування закладів вищої освіти при католицькій церкві, можна виділити
наступні тенденції розвитку католицької університетської освіти протягом
другої половини ХІХ  початку ХХІ століть:
- створення нових освітніх напрямів, факультетів, кафедр, розширення
приміщень для навчання;
- скорочення державних витрат на приватну вищу освіту, включаючи
католицькі університети;
- фінансування католицьких університетів за рахунок прибутків від
земельної власності церкви;
- інтенсифікація фінансової підтримки католицьких університетів за
рахунок благодійних внесків та меценатства;
- підготовка кадрів як для церкви, так і для держави;
- розширення співпраці католицьких університетів з іншими закладами
вищої освіти та міжнародними організаціями.
Внаслідок здійсненого аналізу реформування вищої освіти Франції у
ХХХХІ ст. визначено головні її завдання для католицьких університетів:
забезпечення міцної наукової бази для навчання студентів; поєднання наукової
бази з якісною професійною підготовкою, яка дає змогу випускникам
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реалізовувати як наукову, так і професійну кар’єру, що є відмінною рисою
французької моделі професійної підготовки фахівців вищого рівня.
Основний зміст другого розділу дисертації висвітлено у 7 наукових
публікаціях автора [15, 16, 18, 19, 21, 23].
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РОЗДІЛ 3.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАТОЛИЦЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ
3.1. Створення та розвиток католицької освіти на території сучасної
України.
Вивчення історії католицьких університетів належить до важливих, ще
мало досліджених питань. Роль католицької церкви у системі вищої освіти
багато в чому визначала її духовну атмосферу, стимулювала розквіт культури
багатьох країн у різні часи. Суттєвий вплив на розвиток освіти та культури
мало перебування України під владою Австрійської та Російської імперій. Слід
звернути увагу на те, що у Наддніпрянщині національно-культурна політика
Російської імперії стосовно українців поєднувала заходи їхньої русифікації та
культурної асиміляції, які здійснювалися жорстокими адміністративними
засобами. Наддніпрянська Україна під російською владою перетворювалася на
одну з пересічних провінцій імперії. Унаслідок цього багато талановитих
українців, через відсутність умов реалізувати себе в Україні, вимушені були
виїхати за кордон. Тому багато досягнень тогочасних українських культурних
діячів зараховували до російської культури.
У вітчизняній історіографії після узагальнених робіт XIX ст. історію
університетів при католицькій церкві довгий час не вивчали. Інтерес до цієї
теми пожвавився лише в останні десятиліття, свідченням чого є дисертаційні
роботи як французьких, так і вітчизняних науковців, пов’язані з історією
середньовічних університетів.
Долею греко-катоицької церкви та розвитком освітніх закладів при
католицькій церкві переймався Архимандрит Сергій Келегер, священник,
вчений, історик та пастир українців греко-католиків в Ірландії, який народився
у Нью-Йорку, проте все життя присвятив служінню українському народу
[188].
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Дослідження показують, що незалежність католицького університету не
виключала втручання та контролю з боку зовнішньої влади – світської або
духовної, що виявлялося у наданні папами або імператорами різних
документів,

привілеїв,

удосконалення

умов

законів,
життя

метою

вищих

яких

шкіл

і,

було

реформування

звичайно

ж,

й

намагання

контролювати їх.
Вивчення літературних джерел показує, що релігія завжди відігравали
важливу роль у розвитку освіти на території сучасної України. Політична,
національна та релігійна ситуація в Україні ще на початку XVIXVII ст.
зумовила існування двох напрямів освіти: православного та католицького.
Православна освіта зосереджувалася у братських школах, школах, які
були засновані сільськими общинами, де дітей «грамоті» навчали дяки, школи
при православних церквах і монастирях, а також січові й козацькі школи.
Унікальним явищем в історії вітчизняної освіти була діяльність братських
шкіл, які отримали найбільшу популярність серед православних шкіл. Їх
організовували і утримували церковні братства з метою зміцнення православ'я
на території України. Серед них були як елементарні, так і школи підвищеного
рівня. Найвідоміші – Львівська, Київська та Луцька школи. Основними
рисами, які характеризували братські школи були:
- демократичність: навчання дітей різних станів населення;
- введення елементів класно-урочної системи навчання;
- налагоджений тісний зв'язок з батьками, чи родичами учнів;
- чітка організація навчання;
- ґрунтовність освіти, яка не поступалася західноєвропейській [142].
Католицька освіта була представлена школами католицьких орденів –
єзуїти, василіани, домініканці, піари. Єзуїтські школи, створені орденом
єзуїтів для посилення впливу католицької церкви набули найбільшого
поширення на території України ХVІІІ століття. Вони поділялися на нижчі –
колегії (7 років навчання) та вищі – семінарії (6 років), де навчання було
схоластичним. Тут навчалися діти польської та української шляхти, а також
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заможних селян (Рис. 3.1.). Значну частину середніх єзуїтських шкіл на
українських землях Навчальна Комісія передала василіанам, католицьким
орденам. Проте, не зважаючи на це, у школах панувала та сама єзуїтська
система.
Єзуїтські
школи
Колегії
(нижчі)

Семінарії
(вищі)

7 років
навчання

6 років
навчання

Рис. 3.1. Єзуїтські школи на території України у ХVІХVІІ століттях.
[Авт.].
У 1789 р. Навчальна (Едукаційна) комісія видала розпорядження про
закриття «руських» церковних шкіл та усунення з усіх шкіл «руської» мови.
Українців позбавили можливості навчатися рідною мовою. Їм забороняли
святкувати релігійні свята за григоріанським календарем. Учнів православної
віри змусили ходити до костьолів [79].
У період кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття школи, колегіуми при
католицькій церкві, що раніше перебували в межах Речі Посполитої,
опинились в межах Російської імперії. У період, що розглядається, широкого
розповсюдження на українських землях набули єзуїтські колегіуми. Методика
навчання, розроблена єзуїтськими педагогами була досить якісною та
високоефективною. Ці освітні заклади користувалися значним попитом як
серед прибічників католицького віросповідання, так і серед представників
православної церкви.
Аналізуючи освітню модель єзуїтських колегіумів потрібно виділити
кілька важливих складових, зокрема:
174

1.

Принципи виховання (процес виховання мав будуватися на м’якості

і доброті педагогів, де вчитель  приклад для наслідування);
2.

Мотивація (під час навчання використовували принцип змагання в

різних формах);
3.

Процес навчання (спеціалізація на гуманітарній освіті, поглиблене

вивчення латинської мови, риторики, а також вивчення творів грецьких і
римських класиків);
4.

Індивідуальний підхід (вміння католицьких учителів знаходити

таланти, розвивати їх. Одним з елементів такої системи освіти є індивідуальна,
позаурочна робота з учнями.) [45, с. 110].
У ХІХ столітті на території сучасної України єзуїтські колегіуми
працювали в Кам’янці-Подільському, Києві, Кременці, Луцьку, Острозі,
Овручі, Житомирі. Вивчаючи історію розвитку католицьких закладів вищої
освіти, варто звернути увагу на Кам’янець-Подільський єзуїтський колегіум, у
будівлі

якого

зараз

знаходиться

історичний

факультет

Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 1814 році
колишній єзуїтський навчальний заклад перетворено в чотирикласну повітову
школу, яку закрили з усіма іншими польськими католицькими навчальними
закладами у 1831 році [63, с. 338344].
О. Борис Ґудзяк підкреслює, що католицькі школи були особливою
важливою спільнотою, яку цінували державні і церковні інституції, котрі
допомагають батькам, щоб їх діти і молодь здобували

якісну освіту.

Католицькі школи виконували свою місію у певному контексті соціальному,
релігійному, політичному i культурному [133].
Єдиним закладом вищої освіти при католицькій церкві в сучасній
Україні є Український католицький університет (УКУ), історія якого сягає
XVIII століття. За сприяння австрійської влади було засновано Грекокатолицьку генеральну семінарію у Відні (1774 р.), яку 1783 року було
перенесено до Львова. Це відіграло велику роль у системі вищої освіти при
католицькій церкві. До початку ХХ ст. у Львівському університеті
175

семінаристи навчалися на філософському й богословському факультетах,
хоча і в цьому навчальному закладі не було змоги відродити й плекати
традиції українського християнства [133].
На нашу думку, саме початок XX ст. був багатообіцяючим для
українських університетів при католицькій церкві: митрополит Андрей
Шептицький у 1905 р. на сесії Австрійського парламенту порушив питання
про необхідність заснувати Український університет. Проте, події Першої
світової війни і несприятливі політичні обставини того часу не дали змоги
швидко реалізувати цей намір. Лише 6 жовтня 1929 р. відбулося урочисте
відкриття Греко-католицької богословської академії у Львові з перспективою
переорганізації її в Український Католицький Університет. Першим ректором
Академії було призначено о. доктора Йосифа Сліпого. Об’єднавши довкола
себе провідні кола західноукраїнської інтелігенції, Академія одразу ж стала
центром богословських і філософських наук. На теренах тодішньої Польщі це
був єдиний український заклад вищої освіти [133]. Внаслідок німецького
бомбардування 1939 року Академію було закрито, а студентів репресовано.
Лише в 1941 році Апостольський престол дозволив Академії відновити
навчання. За часів війни, з 1942 по 1944 роки, тут навчалося 500 студентів,
проте лише 60 отримали дипломи. Однак Церква вижила: таємно вели свою
роботу

єпископи

і

священики,

діяли

монастирі,

підпільно

вчилися

семінаристи. Професорами і духовними наставниками у цій ситуації
виступали переважно колишні викладачі й випускники Академії [133].
Відомо, що складною була ситуація з богословською освітою у
радянські часи. Так, С. Клехер, характеризуючи католицьку освіту цього
періоду, зазачає, що у 80-х роках ХХ століття держава знову посилила
переслідування всіх дисидентів, у тому числі й релігійних. Було вбито трьох
підпільних священиків та ще кількох заарештовано. У вересні 1982 року в
Західній Україні було утворено «Ініціативну групу для захисту прав віруючих
і Церкви». На початку 80-х років у греко-католицькому підпіллі почала
наростати криза, а 7 вересня 1984 року в Римі помер Патріарх Йосиф (Сліпий).
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Під час цих подій греко-католицька богословська академія у Львові кілька
разів закривалася. Вже у 70-80-х роках українські семінаристи, що навчалися
у

Римі,

замислювалися

над

перспективою

створення

українського

католицького богословського факультету, розробляли відповідні освітні
програми, які б відповідали потребам нашої Церкви. Згодом завдяки їхнім
зусиллям почалося відновлення Львівської Богословської Академії. 1994 року
діяльність згаданої Академії було відновлено під назвою «Львівська
Богословська

Академія»

(ЛБА).

Заснування

УКУ

було

фактично

продовженням роботи колишньої Богословської академії у нових умовах, її
новим етапом. У 2000 році його наступником став о. д-р Борис Ґудзяк, якого у
2002 році було призначено на посаду першого ректора Українського
католицького університету (УКУ), який було засновано 28 червня 2002 р. вже
у незалежній Україні. Ця подія була результатом майже столітніх зусиль і
прагнень Української греко-католицької церкви та українських науковців, які
мріяли створити заклад вищої освіти, що виростав би на ґрунті християнської
духовності, культури та світогляду і став освітнім та науковим центром
загального значення [325, с. 66] (Додаток Д.).
Верховна Рада 2 червня 2015 року внесла зміни до Законів «Про освіту»
(стаття №6 частина 1) та «Про дошкільну освіту» (частина №3, частина №6),
які дозволяють релігійним організаціям відкривати свої дитячі садочки,
школи, професійні заклади освіти та університети [134]. Католицька Церква
має величезний досвід і оригінальні освітні та виховні програми, які
випробувані часом і практикою. Унікальність католицьких освітніх закладів
полягає

в

тому,

що

вони

прикладом

збереження

традицій

християнства. Потрібно зазначити, що на території Україні понад 70 років не
було релігійних освітніх закладів. Зараз частково католицька церква відновила
свою роботу, продовжуючи свою традицію. Приватна католицька освіта в
Україні зайняла свою нішу порівняно недавно і втілюється поки що лише в
одному ЗВО – Українському католицькому університеті, який за короткий
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період свого існування вийшов на міжнародний рівень. На Рисунку 3.2. нами
було виділено напрями навчання та навчальні програми УКУ.

Український
католицький
університет
(УКУ)

Рис. 3.2.

Факультети,

інститути,

наукові

відділи

Вищі школи

Бізнес-школа (навчальні програми:
технологія менеджменту, основні
ключі бізнесу, інновації в бізнесі,
розвиток організації)

Наукові інститути

Історії Церкви; богословської
термінології та перекладів; літургійних
наук; релігії та суспільства; родини та
подружнього життя; Міжнародний
інститут етики та проблем сучасності;
сучасних іноземних мов;
верховенства права

Інститути

- катехитично-педагогічний;
- екуменічних студій;
- лідерства та управління;
- психічного здоровя

- Гуманітарний (спеціальності
(богослов, історик, педагог);
- філософсько-богословський
(програма вищої релігійної освіти)

Факультети

Українського

католицького університету (УКУ) [Авт.].
Як показують результати дослідження, у більшості університетів при
католицькій церкві Європи групи студентів є невеликими, натомість у
державних ЗВО їхня кількість зазвичай перевищує 30 осіб. Невеликі групи
дають змогу викладачеві приділити максимальну кількість уваги кожному,
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доступно пояснити матеріал і переконатись, що всі його зрозуміли. Рівень
заробітку викладачів у приватних католицьких університетах зазвичай вище,
ніж у комунальних, тому вимоги до рівня їхнього професіоналізму жорсткіші.
В УКУ навчання на магістерських програмах здійснюють за такими
спеціальностями та освітніми програмами: богослов’я, історія, соціальна
педагогіка,

журналістика,

медіакомунікації,

публічне

адміністрування,

клінічна психологія (когнітивно-поведінкова терапія), клінічна психологія
(психодинамічна терапія), комп’ютерні науки, права людини, фізична терапія,
управління

неприбутковими

організаціями

[189].

В

Українському

католицькому університеті також можна отримати диплом бакалавра за
такими напрямами: богослов’я, історія, соціальна педагогіка, психологія,
соціологія, філологія та культурологія (Рис. 3.3.) [7].
Дипломи
Українського
католицького
університету

Магістра

 богослов’я
 історія
 соціальна педагогіка
 журналістика
 медіакомунікації
 публічне адміністрування
 клінічна психологія (когнітивно-поведінкова
терапія)
 клінічна психологія (психодинамічна
терапія),
 комп’ютерні науки,
 права людини,
 управління неприбутковими організаціями
 фізична терапія

Бакалавра









богослов’я
історія
соціальна педагогіка
психологія
соціологія
філологія
культурологія
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Рис. 3.3. Дипломи, які видає Український католицький університет
[Авт.].
У 2003 р. при УКУ було створено науковий відділ, метою якого стало
координування науково-дослідної і видавничої діяльності Університету. До
наукової діяльності, крім статей та монографій, які пишуть викладачі,
належать також потужні наукові проекти, над якими працюють наукові
співробітники різних інститутів, що діють при університеті, зокрема: Інститут
історії Церкви, Катехитично-педагогічний інститут, Інститут релігії і
суспільства, Інститут літургійних наук, Інститут богословської термінології та
перекладів, Інститут родини та подружнього життя, а також Міжнародний
інститут етики та проблем сучасності, який пропонує українській академічній
спільноті якісно новий рівень розуміння етичної проблематики та моральних
викликів [189].
Одним із найважливіших факторів вибору закладу вищої освіти для
навчання студенти УКУ назвали внутрішню атмосферу Університету. Велику
роль у тому, що УКУ є відкритим, прозорим, небюрократичним, відіграють
християнські цінності, на яких побудовано Університет. о. Богдан Прах
підкреслює, що з католицького університету молода людина має виходити не
лише професіоналом своєї справи, а й небайдужим громадянином і зрілою
особистістю. Успішне поєднання знання, навичок, громадянських чеснот і
внутрішньої глибини не є простою задачею. Тому католицький університет
має пропонувати молодій людині середовище і культуру, в якій вона зможе
досягати повноти свого покликання і гідності [134]. Слід зазначити, що
навчальна програма в УКУ є цікавою для студента і дуже насиченою. Вона
побудована таким чином, що вже на третьому курсі навчання можна знайти
добре оплачувану роботу.
Аналізуючи відгуки студентів, які навчаються в УКУ, можна зробити
певні висновки про якість викладання. Одна з найсильніших сторін УКУ – це
викладачі. Вони заохочують ставити питання, завжди відкриті до пропозицій
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студентів, лекції проходять у вигляді обговорень, дискусій. Англійську мову у
багатьох викладають носії мови. Студентів заохочують робити проекти,
надають усі необхідні консультації. Особливістю навчання є також ІТ-зустрічі.
Кілька разів на місяць студенти мають лекцію від одного із представників
індустрії, де можна спілкуватися, ставити запитання [134].
Позитивно слід оцінити те, що при Українському Католицькому
Університеті діє Колегія св. Софії для підготовки кандидатів у священики.
Університет проводить щорічні літні курси українознавства, має бібліотеку,
релігійно-історичний та фольклорний музеї, архів, декілька філій у різних
країнах поселення українців, а зокрема в Аргентині, Англії, Канаді, США.
УКУ є католицьким університетом і належить до великої світової спілки
католицьких університетів, серед яких: Federation of Catholic Universities of
Europe (Федерація католицьких університетів Європи), Congregation for
Catholic Education (Союз католицьких навчальних закладів), International
Commission on History and Research in Christianity (Міжнародна комісія з історії
та вивчення християнства), The Ukrainian Research Institute of Harvard
University (Український пошуковий інститут Гарвардського університету),
співпрацює з європейськими та американськими університетами, зокрема,
Австрії, Великої Британії, Бельгії, Італії, Канади, Польщі, США та Франції.
Згідно зі своєю місією, УКУ, як заклад вищої освіти, створений Українською
греко-католицькою

церквою,

і

покликаний

розвивати

українську

східнохристиянську культуру [133, с. 32] (Додаток Е.).
Як католицький заклад вищої освіти, УКУ пропонує своїм студентам,
незалежно від обраної ними спеціальності, унікальну світоглядну програму
навчання з християнства: не лише за світовими католицькими традиціями, а й
українською християнською культурою. Цією програмою УКУ вирізняється зпоміж інших українських університетів і вважає її не лише своїм покликанням,
а й конкурентною перевагою перед іншими освітніми закладами. Студенти
першого року навчання в УКУ беруть участь в ознайомлювальній сесії, яка
допоможе їм краще зрозуміти особливості та специфіку навчання у
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католицькому ЗВО. Студенти мають право вільно обирати свою громадянську
і наукову позицію. При цьому, слід з повагою ставитись до офіційної позиції
Університету, його місії, репутації та інтересів (Додаток Ж.).
Гармонійне поєднання наукової, дослідницької, літературної та духовної
складових дає змогу студентам розвивати своє навчання у міждисциплінарних
умовах. Завдяки такій формі, кожен має можливість вивчити межі своєї
дисципліни та вміти застосовувати її в інших напрямах. Поглиблене вивчення
історії, літератури, філософії, психології, філології спрямоване на виховання
всебічно розвинених студентів. Окремі групи студентів різних факультетів
мають відвідувати лекції з вивчення християнської віри. Наприклад, студенти
англомовної школи, незалежно від релігійних переконань, зобов’язані
відвідувати окремі богослужіння, визначені програмою для ознайомлення з
християнською літературою, культурою та вивчення англійської релігійної
мови. У 2015 році

УКУ відкрив одразу дві бакалаврські програми – з

комп’ютерних наук та соціології. Програма Українського католицького
університету

також

спрямована

на

відродження

міждисциплінарного

характеру вищої освіти. Отець доктор Борис Гудзяк – ректор УКУ – акцентує
увагу у потребі міждисциплінарних студій, коли у студента народжується
прагнення переосмислення та глибшого пізння значення людського існування,
суті і покликання людини [133] (Додаток И.).
Оскільки католицький університет володіє інституційною автономією,
необхідною для ефективного виконання своїх функцій, він акож гарантує
своїм членам академічну свободу, а також збереження прав окремої людини і
суспільства в межах істини та спільного блага.
Після здобуття Україною незалежності прискорився розвиток сектора
вищої освіти: значно зросла кількість студентів, які прагнуть здобути освіту
саме у закладах вищої освіти. Після впровадження Болонської системи
європейські університети при католицькій церкві розробили низку програм
для розвитку партнерських відносин з іншими закладами вищої освіти,
створено можливості участі в міжнародних симпозіумах, конференціях та
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семінарах (Додаток Ж.). Метою діяльності Університету є підготовка фахівців
згідно з потребами українського суспільства і Церкви, економіки, освіти і
науки, договорами з міністерствами, відомствами, навчальними закладами і
закладами культури, підприємствами, установами та організаціями України й
інших держав, а також проведення фундаментальних наукових досліджень.
Для того, щоб зберегти свої позиції, католицькі університети змушені
постійно адаптувати свої навчальні програми для соціального розвитку. Під
впливом економічних і соціальних змін французькі університети при
католицькій церкві отримали більшу автономію в управлінні та політиці
підготовки кадрів. Це стало можливим, насамперед, завдяки впливу та
авторитету церкви. Адже, як відомо, саме католицька церква фінансує свої
навчальні заклади, і лише частково католицькі університети підтримуються за
рахунок

державних

субсидій

та

меценатства.

Оскільки

Український

католицький університет є також приватним закладом вищої освіти, навчання
тут є платним. У середньому, вартість за навчання в УКУ коливається від 12
до 20 тисяч гривень за рік (2017 р.), тоді як собівартість року навчання одного
студента на бакалаврських програмах становить близько 60-70 тисяч гривень
за рік. Тому не можна казати, що університет тримається на коштах студентів.
Плата студентів за рік навчання становить близько 20-30% від цієї суми.
Решту коштів університет компенсує, завдяки допомозі благодійних фундацій
та доброчинців. В УКУ існують пільги в оплаті за навчання, які надають таким
категоріям вступників, як діти-сироти (звільняються від оплати за навчання),
лауреати Академічної та інших стипендій, а також у разі одночасного
навчання членів однієї сім’ї (перша особа сплачує у повному обсязі, кожна
наступна отримує знижку 40% від розміру базової оплати за навчальний рік)
[7].
Рівень викладання в університетах при католицькій церкві – високий,
дисциплінарний зміст – розширений, адже, крім основної навчальної
програми, студенти вивчають християнські курси, проходять різні тренінги, в
тому числі психологічні. Викладачі формують, перш за все, ставлення до
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знань: відтворення теоретичних знань, їх застосування, вирішення проблем.
Крім того, важливим є знання етикету, адже дослідження свідчить, що
студенти, які беруть участь у клубах (театр, музика, спортивна підготовка),
отримують всебічний розвиток, що розглядається як досвід навчання. Це
сприяє формуванню соціальної ідентичності студентів.
Український католицький університет від початку своєї освітньої
діяльності розбудовував та продовжує активно розвивати мережу контактів із
закордонними спеціалістами у різних галузях – богослов’я, філософія, історія,
філологія, журналістика, інші гуманітарні та соціальні науки. У руслі
викладацького та дослідницького обміну університет також співпрацює з
викладачами з багатьох країн. Студенти УКУ є постійними учасниками
престижних міжнародних програм, обмінів і стажувань, літніх шкіл, що дає
можливість порівнювати його з сучасними європейськими закладами вищої
освіти.
Вагомим результатом активної міжнародної академічної діяльності є
продовження навчання багатьох випускників УКУ за кордоном. Багато
випускників

університету

продовжують

навчання

на

магістерських

і

докторських програмах у провідних університетах світу, в більш як 16 країнах
Європи і Північної Америки, Близького Сходу. У той же час, УКУ надає
можливість іноземним студентам взяти участь у програмі студентської
семестрової мобільності «Semester abroad». Впродовж семестру студенти з
інших країн відвідують курси з історії, богослов’я, культури, сучасного
соціального, економічного та політичного життя України та Східної Європи
англійською мовою [328].
При Українському католицькому університеті з 1999 р. діє студентська
благодійна організація «Відлуння», яка існує завдяки доброчинній діяльності
студентів, викладачів, працівників УКУ, а також матеріальній підтримці
церкви. Метою діяльності організації є допомога не лише матеріальна, а й
духовна, культурна, соціальна. Упродовж багатьох років «Відлуння»
опікується дитячим будинком в с. Лаврів, спецшколою-інтернатом у с.
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Добромиль (Львівська область), дітьми з малозабезпечених сімей, а також
нужденними людьми [180]. Іншим важливим завданням Університету є
започаткування мережі співпраці між філософськими навчальними та
науковими установами Східної Європи для того, щоб науковці з України,
Польщі, Словаччини, Росії, Чехії, Білорусії та інших країн ефективніше
працювали над темами своїх досліджень, отримуючи якнайширше поле для
праці та обміну ідей. З 2011 р. в Українському католицькому університеті було
започатковано премію «Світло справедливості», яку вручають за моральне,
духовне та етичне лідерство. «Особистість, яка перебуває в авангарді
суспільно-політичного життя України і при цьому дає постійне свідчення
скромності, безкорисливості й вірності моральним принципам, мужнього
слідування своїм переконанням та жертовності в обстоюванні ідеалів
демократичного суспільства. Ця нагорода відзначає особливих людей за їхню
здатність запалити світло справедливості у темних щілинах людської душі та
вказати шлях до більш людяного суспільства», – розповіла Анастасія
Шкільник, засновник премії, канадійка українського походження, яка
започаткувала цю традицію нагородження на честь свого батька, доктора
Михайла Шкільника, видатного юриста, громадського і політичного діяча
часів визвольного руху в Україні 19171920 рр. [189, с.127].
Серед досягнень у розвитку вищої освіти України потрібно відмітити те,
що з початку заснування Українського католицького університету (2002 р.)
чисельність студентів зросла приблизно у два рази. Відкриваються нові
факультети, інститути, напрями навчання, активно будуються нові корпуси
для комфортного навчання студдентів. Для налагодження співпраці з
державними закладами вищої освіти УКУ запрошує фахівців з інших
університетів у галузях богослов’я, філософії, історії, філології, журналістики
та інших наук. З метою викладацького та дослідницького обміну Український
католицький університет спілкується із низкою професорів польських,
американських, французьких, італійських та німецьких університетів.
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З отриманням незалежності Україна, як ніколи, потребує високоякісної
освіти, яка є важливим компонентом економічного росту і процвітання будьякої країни. Вища освіта посідає одне з найважливіших місць у державі, адже
це основний інтелектуальний, науковий і творчий потенціал країни, де
здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей:
економіки, державного управління, права і т.п. Будь-яке суспільство для
забезпечення свого прогресивного розвитку має реалізовувати і функцію
виховання, культурного та духовного розвитку. Католицькі заклади вищої
освіти відіграють важливу роль не лише в розвитку освіти, але і сприяють
поширенню духовності.
3.2. Порівняльний аналіз загальних положень католицьких закладів
вищої освіти України та Франції
Оскільки, після проголошення незалежності, Україна увійшла до
європейського освітнього простору, тема дослідження розвитку вищої освіти
та закладів вищої освіти є важливою і перспективною. Адже освіта є основою
для розвитку будь-якого суспільства. Для кожної країни, тим більше для
України, яка розвивається, надзвичайно важливим є вдосконалення освітньої
системи,

реформування

загальних

принципів

роботи

приватного

та

державного секторів вищої освіти. У той же час, Франція – одна із
європейських

країн,

яка

проводить

активну

політику

міжнародного

співробітництва у сфері освіти. Саме ця країна є прикладом ефективного
вирішення проблем, які виникають та пов’язані із освітньою сферою.
Зважаючи на це, вивчення зарубіжного досвіду, зокрема французького, дасть
змогу оцінити систему вищої освіти України, розкрити її недоліки та переваги,
визначити спільні та відмінні риси у системах та організації католицької вищої
освіти Франції і України.
В освітній сфері України прийнято кілька законодавчих актів, які не
заперечують

впровадження

релігійної

освіти

будь-якої

конфесії

на
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державному рівні. Конституційна норма про відокремлення церкви від
держави і школи від церкви є не більш ніж конкретизацією статті 15
Конституції України [76]. Методологію освіти, що надає пріоритетності
високодуховній особистості, її самореалізації, життєтворчості, закладено в
сучасній нормативно-правовій базі сфери освіти в Україні:
- Державна Національна програма розвитку освіти України у ХХІ столітті
[139];
- Закон України «Про освіту» № 1060ХІІ від 23 травня 1991 р. [69];
- Закон «Про вищу освіту» № 1556VІІ від 1 липня 2014 р. [70];
- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.
[188];
- Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» [71].
Незважаючи на поширене твердження про те, що чинне законодавство
не допускає існування релігійних шкіл, у Законі України «Про свободу совісті
та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. можна знайти положення про те,
що доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам незалежно від
їхнього ставлення до релігії (ч.1 ст.6): «Громадяни можуть навчатися
релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту індивідуально або разом з
іншими» [188].
Право на освіту у Франції, як і в Україні, також проголошується на
конституційному рівні, що зафіксовано у Конституції Франції та у Кодексі про
освіту Франції. У цих французьких та українських державних документах
йдеться про те, що кожен має праву на освіту і на розвиток своєї особистості,
підвищення рівня початкової і безперервної підготовки, включатись у
суспільне та професійне життя, виконувати своє громадське призначення. Але,
на відміну від України, у французькому законодавстві організація публічної
безкоштовної та світської освіти на всіх рівнях визнається обов’язком
держави.
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Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556VІІ)
від 1 липня 2014 р., в Україні скасовується розмежування ЗВО за «рівнем
акредитації». Натомість впроваджується 4 типи закладів вищої освіти:
університети (універсальні навчальні заклади); інститути та академії (галузеві
навчальні заклади) і коледжі (де готують спеціалістів до рівня молодшого
бакалавра або бакалавра) [70].
Здобуття вищої освіти в Україні передбачає виконання особою
відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової
програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої
освіти:
- молодший бакалавр;
- бакалавр;
- магістр;
- доктор філософії;
- доктор наук [70].
Відповідно до чинного французького законодавства, освіта має кілька
циклів:
1. Здобуття ступеня «ліцензіат»;
2. Диплом «мастéра»;
3. Здобуття наукового ступеня доктора після захисту дисертаційного
дослідження або за сукупністю оригінальних індивідуальних чи
колективних праць (професійної освіти вищого рівня) [127, с. 15].
Зокрема, законодавство Франції, на відміну від українського, гарантує
доступність освіти кожному. Так,

актуальною є проблема розвитку

католицької освіти в Україні, оскільки університети при католицькій церкві
являють собою одну з особливостей освітньої системи – як французької, так і
української.
Католицькі університети Франції на початку свого існування дуже
відрізнялися від сучасних. Історія університетів при католицькій церкві
Франції розпочалася у XVIII ст. Їхніми попередниками були школи при
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соборах Франції, які існували ще за часів пізнього Середньовіччя (ХV –
початок XVI ст.). У той час церква перейняла у держави ініціативу і цілком
узяла на себе турботу про освіту. Зрозуміло, це сталося не відразу і не в
результаті офіційного рішення. Невеликі школи при монастирях і храмах
зайнялися імпровізованим і несистемним навчанням, що зводилося переважно
до поглибленого читання Біблії. Дуже скоро деякі кафедральні і єпископальні
школи набрали сили, почали організовувати дослідження, поширювати свій
вплив. Як підкреслював Іоанн Павло II, ці школи, які були засновані при
кафедральних

соборах

і

монастирях

і,

відповідно,

перебували

під

безпосереднім наглядом єпископів і абатів, стали колискою середньовічних
університетів при церкві. Католицька освіта – це цілісне виховання та
гармонійний розвиток розумових, емоційних і духовних сторін дитини [317].
Християни від початку створення перших закладів вищої освіти з
відомою обережністю виявляли симпатію до класичної культури і упродовж
історії багато зробили для того, щоб її християнізувати. Проаналізувавши суть
відносин церкви і університету, можна стверджувати, що впродовж тривалого
часу на церкву було покладено завдання організувати освіту, яка, так би
мовити, стане на чолі усіх досліджень на різних рівнях. Таке становище, з
деякими варіаціями, але без корінних змін, існувало і в часи французької
Революції: середньовічний університет, у тому числі Сорбонна часів
Людовика XIV (кінець XVII – початок XVIII ст.), перебували під церковним
контролем і залежали від єпископів [42]. Ще до створення університетів при
католицькій церкві школи були на досить високому рівні, чого не можна було
сказати про класичні школи, які належали державі. Подібну думку мали і отці
церкви: «Помітно, що вони не створили нічого, що могло б викликати думки
про християнську школу... Виховані у рамках класичної школи, прекрасно
усвідомлюючи

її

недоліки

і

небезпеки,

вони

вважали

природним

пристосовуватися до неї» [36].
Богословське навчання в українській історії мало іншу форму, відмінну
від французької. Це, насамперед, пов’язано з тим, що Західна Україна була
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довгий час частиною Польщі. У Середньовіччі на території Західної Європи
виникли школи й університети при католицькій церкві, де почали вивчати
богослов’я як науку. У цей час було відкрито перші українські богословські
навчальні заклади, зокрема в Острозі та Львові, які суттєво вплинули на
релігійно-культурне відродження України наприкінці XVI ст. Це стало
підґрунтям для утворення в майбутньому українських закладів вищої освіти
при католицькій церкві. Шкільництво в цей період не було розвиненим на
території України, державу більше цікавило робоче населення, і лише
невелика частина дітей могла навчатися в католицьких школах [46].
Варто зауважити, що на цьому етапі розвитку католицької освіти
важливою її складовою є шкільна освіта. Якщо в інших європейських країнах є
по кілька тисяч католицьких шкіл, то в Україні лише близько дванадцяти і
кілька дитячих садочків. Проте, мета полягає не в збільшенні кількості шкіл, а
у поширенні знання про християнське виховання, католицьке шкільництво.
Тому всесвітня асоціація випускників католицьких шкіл (OMAEC –
Organisation Mondiale des Anciens et Anciennes Élèves de l’Enseignement
Catholique) працює над тим, щоб донести до суспільства: ідеї та цінності
католицького шкільництва полягають перш за все в усебічному розвитку дітей,
у створенні всіх умов для їх гармонійного розвитку та зростання.
Пріоритетними цілями OMAEC є підтримка католицької школи з метою
забезпечення загальної всебічної освіти у школах, й розповсюдження
культури,

натхненої

християнськими

цінностями.

Випускники,

яких

представляє OMAEC на рівні міжнародних організацій, співпрацюють задля
досягнення мети тієї організації шляхом служіння Церкві, зберігаючи вірність
у соціальній сфері принципам, які були прищеплені їм через освіту [310].
В умовах сьогодення католицька освіта на території України фактично
розвинена лише в трьох містах – у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, де
існують католицькі школи, дитячі садки і Український католицький
університет (Львів). В католицькій школі відсутня ієрархія: директор, завуч,
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вчителі; вирішення проблем в католицькій школі проходить на засіданні для
обговорення.
Важливе місце у католицькій школі займають батьки. Кілька разів на рік
учителі зустрічаються з батьками в неформальній обстановці і обговорюють
різні теми: духовні, проблеми в родині, у вихованні дітей тощо. Тому
католицьку освіту часто зображують у вигляді трикутника: заклад (вчителі,
адміністрація), батьки і діти.
Католицька освіта вже давно набула популярності не лише в Європі, а й
у світі, проте на території України вона поки що лишається «об’єктом
спостереження».

Насправді,

рівень

освіти

у

приватних

католицьких

університетах перевіряють так само, як і в державних, а іноді навіть суворіше.
Часто в ролі перевіряльників виступають співробітники комунальних шкіл і
державних закладів вищої освіти, які не готові закривати очі на промахи колег,
що працюють у системі приватної освіти. Тому викладачі приватного сектору
освіти змушені відповідати затребуваним стандартам. Приватні католицькі
університети працюють за тією самою обов’язковою програмою міністерства
освіти, що і державні. Різниця заключається лише у впровадженні деяких
християнських традицій унавчальний процес та у додаткових предметах.
Якісна приватна освіта визначається, в першу чергу, репутацією закладу.
Існує думка, що приватна католицька освіта – для обраних, причому не тільки
у фінансовому, а й в інтелектуальному плані. Наприклад, у деяких
католицьких університетах Франції під час вступу абітурієнти повинні пройти
тест або співбесіду з психології. Зазвичай, тести проводять у тому випадку,
якщо ЗВО від початку задає високу планку. Співбесіди проводять також у
більшості вищих шкіл Франції. Незважаючи на свою автономність, приватна
освіта має підкорятися державним стандартам. Навчальна програма має
збігатися з навчальною програмою державних закладів вищої освіти. Проте,
католицькі університети пропонують поглиблене вивчення деяких предметів,
факультативи та профільну підготовку, але не за рахунок, а разом з
обов’язковими предметами. Необхідний мінімум потрібно виконувати.
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Серед ознак, які вирізняли французьких студентів і викладачів
католицьких університетів, було академічне вбрання, що з’явилося приблизно
в середні віки. У різних університетах був свій колір одягу, який обирали на
місцевому рівні. У Тулузі, наприклад, викладачі мистецтва носили чорний,
вчителі інших факультетів – червоний. У середні віки, студенти, як і клірики,
мали носити одяг, який було визначено у внутрішніх документах навчального
закладу. Щодо одягу ХІХ ст. не було кодифікації, проте внутрішній закон
католицьких університетів вимагав «респектабельного вбрання» [77, с. 121].
Майже

90%

французьких

студентів

навчаються

у

державних

університетах, які надають загальну освіту і мають традиційну форму
навчання, адже мають довгу історію формування. Університети при
католицькій церкві являють собою одну з особливостей освітньої системи – як
французької, так і української. Основна відмінність, що підкреслює їхню
унікальність серед інших закладів вищої освіти, – це належність до
католицької церкви. Вони з великими труднощами піддаються порівняльній
класифікації, адже мають окрему унікальну історію становлення. Серед їхніх
випускників – письменники, філософи, священики, державні службовці,
фахівці високого класу, які проходять складний відбір при вступі. Навчання є
нелегким, адже програма є складною: крім основних предметів, студенти
вивчають також теологію, богослов’я, етику і мораль та ін. [56].
Більшість учених ступенів і дипломів, які надають університети при
католицькій церкві Франції, визнаються як католицькою церквою, так і
французькою

державою,

більшість

підрозділів

університетів

мають

акредитацію міністерства освіти Франції, а також Святого Престолу.
Для кращого порівняльного аналізу університетів при Католицькій
церкві Франції та України нами було розроблено порівняльну таблицю 3.1.
Українського католицького університету та Католицького університету
Тулузи. Причиною вибору саме католицького університету у Тулузі серед
інших французьких католицьких університетів була схожість наукових
програм, напрямів та форм навчання.
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Таблиця 3.1.
Порівняльний аналіз загальних положень
Українського католицького університету
та Католицького університету Тулузи
№

Положення

1.

Статус закладу
вищої освіти
Розташування

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Український католицький
університет

Приватний

Число
студентів
К-ть
викладачів
Дипломи

Львів, Україна

Тулуза, Франція

1 481 (2017 рік)

3 500 (2017 рік)

175 (2018 рік)

≈400 (2017 рік)

Диплом бакалавра, магістра.
Аспірантура.
Докторантура.
- Денна
Форма
- заочна тільки за напрямом
підготовки,
Педагогіки
тривалість
16 000 грн
Середня ціна за
(480-490
€)
навч./рік
$3,500 для іноземних
студентів
1928
Рік заснування
Факультети

Наукові
центри та
інститути

Католицький університет
Тулузи

Гуманітарний
Факультeт нaук пpо здоров'я
Факультет прикладниx наук
Факультeт суcпільних наук
Філософсько-богословcький
факультет
- Львівcька бізнеc-школа
-

-

Інститут історії Церкви
Інститут лідерства на
управління
Інститут церковної музики
Інститут психічного здоров’я
Інститут релігії та

Бакалаврат.
Ліценціат.
Докторантура.
- Денна
- Дистанційна
5 000 €

1877
- Факультет канонічного
права
- Факультет права
- Філологічний факультет
- Філософський факультет
- Факультет з теології
- Центр Етики та управління
- Вища школа етики в області
науки і охорони здоров'я
- Вища школа з якості,
безпеки підприємства
- Інститут мистецтв і духовної
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-

12.

Студенські
організації

-

суспільства
Інститут родини та
подружнього життя
Катехитично-педагогічний
інститут
Інститут екуменічних студій

Студентське Братство УКУ
«Відлуння»
Енактус УКУ
«Краса рятує»
«Кавалєрка»
Об’єднання студентських
спортивних ініціатив
«UCU active»
«Via duco»
«Світи»
Хор «Стрітення»
Дебатний клуб УКУ
Мандрівний клуб «Open»
Літературний клуб
«Рефлексія»
Танцювальний клуб
«Bailamos»

музики
- Інститут релігії та
Пастирські дослідження
- Вищий інститут
комп'ютерних технологій
- Вищий інститут католицької
Продовження
таблиці 3.1.
освіти
- Інститут науки про релігії
- Інститут мови та культури
Франції
- Європейська ліцензія
Комунікації та інформації
- Тулузький центр вивчення
Біблії
- Театральний клуб
- Кіноклуб
- Музичний клуб
- Спортивні клуби (баскетбол,
футбол, регбі, волейбол,
бокс, хореографія…)
- Студентські вечори
обговорення

В узагальненому вигляді основні характеристики університетів при
католицькій церкві Франції та України представлені у Табл. 3.1.
Французькі університети при католицькій церкві за формою власності
належать до третього сектора економіки, як і Український католицький
університет, адже вони не є ні державними, ні комерційними. Отриманий
прибуток, відповідно до своїх статутів, скеровують винятково на свій розвиток
[40]. Створення університетів при католицькій церкві Франції відбулося в
результаті реорганізації освітньої системи. В Україні католицький університет
є приватним закладом вищої освіти, основною метою діяльності якого є
забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти. Кожен
католицький університет є академічною спільнотою, яка допомагає захищати і
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пропагувати людську гідність та культурну спадщину шляхом досліджень і
навчання.

Університет

має

інституційну

автономію,

необхідною

для

ефективного виконання своїх функцій, і гарантує своїм членам академічну
свободу, а також збереження прав окремої людини і суспільства.
У межах поставлених завдань та запропонованого порівняльного аналізу
загальних положень Українського католицького університету та Католицького
університету Тулузи, на нашу думку, доцільно порівняти також навчальні
плани (освітні програми) спеціальностей, які співпадають у цих закладах
вищої освіти.
Отже, в Українському католицькому університеті діють наступні
програми:
-

Бакалавра (3 роки 10 міс.);

-

Магістратура (бакалавр + 1 рік 5міс);

-

Ліценціат (2 роки після отримання диплому магістра);

-

Аспірантура (4 роки);

-

Докторантура (3 роки).
У Католицькому університеті Тулузи навчання має 3 цикли:

1. Бакалаврат (3 роки навчання);
2. Ліценціат (бакалавр + 2 роки);
3. Докторантура (ліценціат + 3 роки).
Розглянемо більш детально освітні програми зі спеціаьності «Теологія»
освітньо-кваліфікаційного

рівня

бакалавра

та

ліценціату

Українського

католицького університету та Католицького університету Тулузи. Вичерпну
інформацію можна отримати, аналізуючи наступні додатки:
- Додаток К. (Філософсько-богословський факультет. Освітня програма зі
спеціальності

6.030100

«Філософія»

/

«Богослов’я

(Теологія)».

Бакалаврат (Український католицький університет);
- Додаток Л. Філософсько-богословський факультет. Освітня програма зі
спеціальності 6.030100 «Філософія» / «Богослов’я (Теологія)». Ліценціат
(Український католицький університет);
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- Додаток М. Освітня програма зі спеціальності «Теологія». Бакалаврат
(Католицький університет Тулузи);
-

Додаток Н. Освітня програма зі спеціальності «Теологія». Ліценціат
(Католицький університет Тулузи).
Характеризуючи бакалаврські програми зі спеціальності «Теологія» в

Українському католицькому університеті та Католицькому університеті
Тулузи, нами було встановлено, що ця програма надає європейську
філософсько-богословську освіту із соціальним заангажуванням, а також є
найкращою підготовкою до служіння у церковному середовищі та на
глобальному рівні. Бакалаврська програма зі спеціальності «Теологія» обох
вище згаданих закладів вищої освіти готує фахівців з богослов’я. Форма
навчання – денна, тривалість навчання – 3 роки і 10 місяців (УКУ), 3 роки (КУ
Тулузи). Для вступу на програму до Приймальної комісії УКУ слід подати
сертифікати ЗНО:
- з української мови та літератури (профільний),
- історії України, географії або іноземної мови (на вибір).
В Українському католицькому університеті «Теологія» є спеціальністю
Філософсько-богословського факультету. Що ж стосується Католицького
університету Тулузи, спеціальність «Теологія» можна отримати на факультеті
Теології.
Вивчаючи бакалаврські програми, можна побачити подібні дисципліни,
які читаються на різних курсах, а саме:
-

За перший рік навчання: правознавство, фундаментальна теологія (або
вступ

до

спеціальності),

іноземна

мова

(англійська).

Схожими

дисциплінами можна назвати також «історію», проте, беручи до уваги
те,

що

в

УКУ

спеціальність

«Теологія»

є

на

Філософсько-

богословському факультеті, тут викладається «Історія середньовічної
філософії», а в КУ Тулузи – «Історія Середньовіччя».
-

Другий рік навчання: мова (за професійним спрямуванням), літургійні
науки, історія теології, а також курсова робота наприкінці року.
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Потрібно

зазначити,

що

дисципліну

«мова

за

професійним

спрямуванням» читається не іноземною, а, відповідно, українською та
французькою мовами.
-

Третій рік навчання: релігієзнавство та курсова робота.
Порівнюючи освітні програми цих католицьких університетів, слід

звернути увагу на те, що на четвертому році навчання на філософськобогословському факультеті в УКУ дисципліни є вузько спрямованими, які
стосуються власне теології. Окрім біблійного, догматичного, літургійного,
патристичного та морального богослов’я і церковного права, студенти
вивчають різні філософські дисципліни, історію Церкви, духовність і
сакральне мистецтво. Велика увага звертається на вивчення як класичних, так
і сучасних іноземних мов.
Починаючи з третього року навчання, студенти обирають одну зі
спеціалізацій: загальне богослов’я, патристика, літургіка та історія Церкви.
Перелік

спеціалізацій

може

розширюватися.

Важливою

відмінністю

католицьких університетів є волонтерство: служіння та соціальна допомога
потребуючим, яка виражається у дисципліні «Соціально-душпастирська
практика».
Що стосується базових дисциплін, то потрібно виділити іноземну мову
(англійську),

яка

забезпечується

на

високому

рівні

в

Українському

католицькому університеті. Тут англійська мова викладається з І по IV курс у
різних дисциплінах, зокрема: іноземна мова (І курс) – 192 години (7 кредитів);
іноземна мова  вищий рівень (ІІ курс) – 128 годин (4 кредити); іноземна мова
- вищий рівень (ІІІ курс) – 64 години (2 кредити). На четвертому році навчання
студенти вивчають другу іноземну мову, на вибір, (німецька, італійська,
французька). У рамках розвитку партнерських стосунків з європейськими
університетами УКУ розвиває програми студентської мобільності. Студенти
мають можливість стажуватися і продовжувати навчання за кордоном або в
інших закладах вищої освіти України [189].
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Що стосується Католицького університету Тулузи, то Богословський
(Теологічний) факультет пропонує вивчення древніх мов, необхідних для
прямого доступу до Писання. Тут вивчають церковні твори грецькою,
латинською, зокрема «церковною латинською мовою», а також можливості
різного тлумачення релігійних тем, які проходять у вигляді обговорення на
практичних заняттях. Для кращого ознайомлення з іноземною мовою
виділяють такі форми роботи, як: робота із словником, граматичні вправи,
вивчення нової лексики, варіанти перекладу і т.п.
Підводячи підсумок у порівняльній характеристиці освітніх програм
Бакалаврату

зі

спеціальтості

«Теологія»

Українського

католицького

університету та Католицького університету Тулузи, потрібно виділити
наступні особливості, які охарактеризовано у порівняльній таблиці 3.2.:
Таблиця 3.2.
Порівняльна характеристика освітніх програм Бакалаврату зі
спеціальтості «Теологія» Українського католицького університету та
Католицького університету Тулузи
Український католицький

Католицький університет

університет

Тулузи

У католицьких ЗВО більшість дисциплін
дослідження та тенденції релігійної теми.

спрямовані

на

практику,

Програма надає європейську філософсько-богословську освіту, підготовку до
служіння у церковному середовищі та на глобальному рівні.
Застосування набутих теоретичних знань під час практики протягом всього
навчання у КУ (допомога у дитячих будинках, лікарнях, творчих майстернях
для людей з особливими потребами тощо).
На першому році навчання більшість
дисциплін
–
базові
обов’язкові
предмети: фізичне виховання, філософія,
етика, вступ до екології, психологія,
політологія і т.п.

На І курсі базові предмети
відсутні, тематика дисциплін –
пошуки істини: християнство,
основи
моралі,
теологія,
стародавні мови, середньовічна
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історія і т.п.
Поглиблене вивчення іноземних мов: Вивчення древніх мов: грецька,
англійська мова пртягом трьох курсів, на латинська, «церковна латинська
4 році навчання – друга іноземна мова на мова».
вибір (німецька, італійська, французька).
ІІІ курс містить дисципліни релігійного
спрямування (християнська духовність,
вступ до літургійних наук, історія
християнства і т.п.), а також історії
українського
християнства
(іст.
української культури, іст. християнської
думки, укр. мова за професійним
спрямуванням).

На ІІІ курсі студенти вивчають
базові питання Біблії, а саме:
мораль життя, фундаментальна
теологія, аскеза, антропологія
релігії, есхатологія та ін..

Четвертий рік навчання по тематиці
викладацьких
дисциплін
можна
прирівняти до ІІІ курсу в КУ Тулузи:
християнська етика, теологія, моральне
богослов’я і т.п..

Ліценціат – програма, акредитована Конгрегацією Католицької освіти,
яку можна отримати після володіння церковним ступенем Бакалавра
Богослов’я (Теології) або еквівалентною до нього освітньою підготовкою з
богослов’я .
Мета Ліценціатської програми з богослов’я – підготувати фахівця, який,
відповідно

до

компетентностей

зазначених

нижче,своїм

оригінальним

науковим дослідженням зможе спричинитися дорозвитку богословської науки.
Ліценціат з богослов’я (Теології) повинен:


Ґрунтовно знати історичний контекст, джерела й методології різних сфер
богослов’я;



Вправно володіти знаннями, інтерпретувати й застосовувати найновіші
богословські підходи до взаємодії Церкви та суспільства в обраній
спеціалізації;



Комплексно розуміти обрану спеціалізацію і володіти навичками та
методами дослідження дисциплін у даній спеціалізації;
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Вміти налізувати, оцінювати, синтезувати вже напрацьовані

та

генерувати нові цілісні богословські ідеї;


Вміти спілкуватися з колегами-експертами в обраній царині та в
ширших національних і міжнародних наукових спільнотах, а також
виявляти й аналізувати глобальні проблеми суспільства з точки зору
обраної сфери спеціалізації [189].
Поширювати інновації в академічному та професійному середовищі,

примножуючи наукові й культурні досягнення суспільства та Церкви.
У Католицькому університеті Тулузи на факультеті Теології у цей час
пропонується чотири сектори (або спеціалізації) (Додаток П.):
1. Тлумачення і біблійне богослов'я;
2. Основи догматичного богослов'я;
3. Історії та патристика;
4. Духовне і моральне богослов'я.
Ліценціатська програма з Богослов’я (Теології) (Sacrae Theologiae
Licentiatus)

Українського

католицького

університету

проводиться

за

спеціалізаціями (Додаток Л.):
1. Біблійне богослов’я;
2. Догматичне богослов’я;
3. Патристичне богослов’я;
4. Літургійне богослов’я;
5. Моральне богослов’я;
6. Пасторальне богослов’я;
7. Екуменічне богослов’я;
8. Історія Церкви.
За допомогою порівняльно-аналітичного методу дослідження програм
Ліценціату у Католицькому університеті Тулузи та в

Українському

католицькому університеті можна зробити висновок, що сама система
організації навчання та викладацьких дисциплін є майже ідентичною.
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Незалежно від спеціалізації програма Ліценціату розрахована на 2 роки
навчання як в УКУ, так і в КУ Тулузи, з яких:
- навчальний курс триває один семестр: після прослуханого курсу
лекцій студенти складають іспит;
- ліценціатський семінар – протягом трьох семестрів навчання на
Програмі над написанням наукової праці. Це робота з науковим
керівником та науковим консультантом, результати якої оцінюють
під час щорічної академічної звітності;
- наукова праця (українською мовою в УКУ). Ліценціатська комісія
може дозволити написати дисертацію іншою сучасною іноземною
мовою за умови, якщо науковий керівник (та консультант) вільно
нею володіють.
Порівняно з бакалаврською роботою ліценціатська праця відрізняється
більшою самостійністю і зрілістю дослідження, глибшою обізнаністю з темою,
вищим рівнем аналітичності і критичності опрацювання матеріалу, кращими
методологічними

уміннями

та

вищою

технікою

наукового

пошуку.

Ліценціатська праця повинна бути оригінальною і самостійно написаною.
Подаючи дослідження на оціннювання ліценціатській комісії, ліценціант
власноруч

підписує

документ-посвідку

оригінальності

дослідження

і

відсутності у ньому будь-яких елементів плагіату. Якщо буде виявлено
плагіат, ліценціанта відрахують із Програми без права на поновлення [189].
Зовнішнє оформлення ліценціатської праці має відповідати Вимогам та
правилам щодо написання та оформлення наукових робіт для студентів
Богословського факультету. На написання ліценціатської праці виділяється 30
кредитів (від загальної кількості 120 кредитів) протягом навчання.
Ліценціат включає в себе курси, семінари та сесії, згадані вище, та
розподілені на чотири семестри.
До числа лекцій, практичних занять та обговорень належать такі
дисципліни як: біблійне богослов'я, догматичне богослов'я, історія духовноморального богослов'я та ін.
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Наприкінці першого семестру студент має подати на розгляд проект
ліценціатської праці, що затвердив науковий керівник і який виконаний
відповідно до вимог Програми. Опрацювання обраної богословської теми
триває три семестри – з другого по четвертий. У кожному з цих семестрів
студент презентує свої досягнення: розділи та опрацьований матеріал.
Ліценціатську працю оцінюють, зважаючи на зміст, форму, творчу складову в
написанні праці.
Отже, охарактеризувавши освітні програми двох закладів вищої освіти
при католицькій церкві – Франції та України, нами було зроблено певні
висновки:
-

освітня

програма

Бакалаврату

зі

спеціальності

«Теологія»

Католицького університету Тулузи відрізняється від Українського
католицького університету у змісті дисциплін (український ЗВО
надає знання з більш базових предметів навчання; французький
університет з першого року навчання надає вузько спеціалізовану
освіту з богословського напрямку);
-

спільною рисою є практичні заняття з філософських дисциплін,
історії

Церкви,

духовності

поглиблене

вивчення

дисциплін

релігійного напрямку;
-

освітня програма Ліценціату є подібною у Католицькому університеті
Тулузи та Українському католицькому університеті і має однакову
кількість кредитів – 120.
Католицькі університети Франції створюють умови для зростання якості

освіти. Одним із найважливіших чинників, що сприяють розвитку католицької
освіти, є розширення фінансових можливостей тих, хто отримує освітні
послуги. Без цього існування платних ЗВО як в Україні, так і в інших
європейських країнах було б вкрай складним.
Часті державні реформи, вплив великих національних компаній,
розвиток науково-технологічного прогресу – це лише частина чинників, які
змусили вищі навчальні заклади бути більш варіативними та йти в ногу із
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соціальними

змінами.

Висококваліфікований

підбір

затребуваних

спеціальностей та кваліфікацій при підготовці майбутніх кадрів дав
можливість бути більш конкурентоспроможними на ринку праці. Такі швидкі
зміни в організації навчального процесу та підборі спеціальностей далися
взнаки. Університети при католицькій церкві завжди відрізнялися від інших
закладів вищої освіти. Постійно змінюючи організацію навчальної програми,
реагуючи на вимоги ринку праці (академічна відкритість, адаптація до нових
професійних вимог, сертифікацій тощо), католицькі університети з часом
стали прикладом сучасних вищих навчальних закладів. Незважаючи на свою
унікальність та автономність, вони постійно перебували в соціальній взаємодії
з лідерами інших університетів, студентами, науковцями та іншими
зацікавленими сторонами (роботодавцями, інституційними партнерами).
Проведене наукове дослідження розвитку католицьких університетів
Франції на основі порівняльного аналізу, аналізу навчально-методичної
документації, архівних джерел дали нам можливість виділити наступні
тенденції розвитку католицьких закладів вищої освіти Франції:
- створення нових освітніх напрямів, факультетів, кафедр, розширення
приміщень для навчання;
- скорочення державних витрат на вищу освіту;
- фінансування католицьких університетів за рахунок прибутків від
земельної власності церкви;
- фінансова підтримка за рахунок благодійних внесків та меценатства;
- підготовка кадрів як для церкви, так і для держави;
- активна співпраця КУ з іншими ЗВО та міжнародними оганізаціями.
На основі цих тенденцій варто виділити основні орієнтири використання
досвіду реформування та успішного розвитку КУ Франції у процесі
модернізації та вдосконалення закладів вищої освіти України:
– розширення взаємодії закладів вищої освіти України із ЗВО інших
країн щодо розвитку та реформування вищої освіти;
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– активна співпраця громадських та урядових організацій із
закладами вищої освіти, в тому числі приватного сектору, щодо
фінансування та розвитку освітніх закладів, а також обміну
знаннями та досвідом навчання;
– одним із стратегічних напрямів державної політики Франції у
сфері освіти є реформування, модернізація структури, змісту та
організації системи освіти з акцентом на пріоритетність людини, її
всебічний розвиток: інтелектуальний, соціальний та духовний;
– інформатизація, а саме впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, які є важливим компонентом відкритої
освіти,

і

забезпечують

удосконалення

навчально-виховного

процесу;
– створення
навчання,

відкритих
які

є

університетів,

важливим

відділень

компонентом

дистанційного
в

католицьких

університетах Франції;
– забезпечення

відповідного

оснащення

навчальної,

науково-

методичної та матеріально-технічної бази закладів вищої освіти
шляхом використання державного фінансування, організацій
благодійних конференцій, вечорів, участі меценатів у розвитку
ЗВО.
Отже, у результаті дослідження було встановлено, що, відповідно до
вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, є необхідність у
підвищенні доступності якісної, конкурентоспроможної освіти. Одним із
пріоритетних стратегічних напрямів реформування системи вищої освіти є її
інформатизація, відкритість у освітньому процесі. Дослідивши досвід
католицьких університетів Франції, вважаємо за доцільне упровадження
елементів відкритої освіти в українську традиційну освіту, що сприятиме
вдосконаленню її якості. Перспективою розвитку ЗВО в Україні є аналіз
зарубіжних технологій відкритої освіти, які спрямовані на удосконалення
системи управління її якістю.
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Висновки до розділу 3
У третьому розділі представлена загальна характеристика українських
католицьких освітніх закладів, їх розвиток у системі освіти України. Особлива
увага приділена характеристиці Українського католицького університету, який
в умовах сьогодення є єдиним закладом вищої освіти при католицькій церкві
на території України. Дослідивши освітню та культурну діяльність української
католицької Церкви протягом ХІХХХІ століть, можна зробити висновки, що
її освітня діяльність відіграла суттєву роль у розвитку релігійних центрів та
освітніх закладів на території нашої держави. Український Католицький
Університет, заснований митрополитом Й. Сліпим у 1963 році в Римі і
продовживши свою роботу у Львові з 2002 року, займає провідне місце серед
цілої мережі католицьких навчально-освітніх закладів.
На основі узагальнення результатів дослідження було виокремлено
основні завдання, на які спрямована діяльність вищого духовного закладу:
- розвиток української науки;
- підготовка молоді до наукової роботи;
- формування

моральних

основ,

заснованих

на

християнських

цінностях;
- розвиток знань з окремих питань історії Церкви в Україні;
- пропагування українських національних традицій.
З’ясовано, що політична, національна та релігійна ситуація в Україні ще
на початку XVIXVII ст. зумовила існування двох напрямів освіти:
православного та католицького. Встановлено, що православна освіта
зосереджувалася у братських школах, школах, які були засновані сільськими
общинами, школи при православних церквах і монастирях, січові та козацькі
школи. Католицька освіта була представлена школами католицьких орденів –
єзуїти, василіани, домініканці, піари.
Доведено, що

важливою спільнотою серед духовних закладів освіти

являються католицькі школи. Вони виконують свою місію у соціальному,
релігійному, політичному i культурному і педагогічному контексті.
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Проаналізовано історію створення, розвитку та реформування єдиного
католицького закладу вищої освіти на території України – Українського
католицького університету (УКУ). Виділено напрями навчання та навчальні
програми УКУ (факультети, інститути, наукові відділи).
Охарактеризовано світові спілки католицьких університетів, до яких
входять як французькі католицькі університети так і УКУ: Federation of
Catholic Universities of Europe (Федерація католицьких університетів Європи),
Congregation for Catholic Education (Союз католицьких навчальних закладів),
International Commission on History and Research in Christianity (Міжнародна
комісія з історії та вивчення християнства).
Виявлено спільні риси та відмінності між французькими католицькими
університетами та Українським католицьким університетом. Релігія, як певна
ідеологія, реалізується у суспільстві через діяльність конфесійних організацій,
які взаємодіють з різними соціальними інститутами, в тому числі вищими
навчальними закладами.
У процесі роботи було проаналізовано законодавчі акти України (Закон
України «Про освіту», Закон «Про вищу освіту», Законі України «Про свободу
совісті та релігійні організації»), а також статті Конституції Франції та
Кодексу про освіту Франції, у яких піднімається питання про впровадження
релігійної освіти будь-якої конфесії на державному рівні.
Було встановлено, що хоча католицькі університети Франції та України
мають багато спільних рис, входять до міжнародних організацій католицьких
університетів, однак, вони мають різні ступені для здобуття вищої освіти.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» здобуття вищої освіти в
Україні передбачає виконання особою відповідної освітньої (освітньопрофесійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для
присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр;
бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук. Відповідно до чинного
французького законодавства, освіта має кілька циклів, а саме: 1) диплом
«бакалавра»; 2) здобуття ступеня «ліцензіат»; 3) здобуття наукового ступеня
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доктора після захисту дисертаційного дослідження або за сукупністю
оригінальних індивідуальних чи колективних праць.
З допомогою порівняльно-аналітичного методу дослідження здійснено
порівняння освітніх програм Бакалаврату та Ліценціату у Католицькому
університеті Тулузи та в Українському католицькому університеті.
На основі тенденцій розвитку католицьких університетів Франції було
виділено основні орієнтири використання досвіду реформування та успішного
розвитку КУ Франції у процесі модернізації та вдосконалення системи освіти у
ЗВО України.
Матеріали третього розділу представлено в 3 публікаціях автора [22, 23,
25].
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено наукове обґрунтування концептуальних засад і
провідних тенденцій створення та розвитку католицької вищої освіти Франції
наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст. Узагальнення результатів наукового
дослідження дає підстави зробити такі висновки:
1.

На основі вивчення наукової літератури, нормативних документів,

що стосуються теми дослідження, здійснено історико-педагогічний аналіз
становлення та розвитку системи католицької освіти Франції за період з кінця
ХІХ – до початку ХХІ ст. Аналіз праць українських компаративістів та
європейських педагогів засвідчив значне зростання наукового інтересу до
приватного сектору освіти, включаючи університети при католицькій церкві.
Серед досліджень українських науковців також спостерігається тенденція до
висвітлення виняткової ролі католицької церкви у вищій освіті, що розкрито,
зокрема, у працях В. Фенича. Проблемі розвитку та реорганізації релігійної
освіти

присвятили

увагу

такі

дослідники,

як

О. Панич,

К. Чавага,

В. Любащенко. З’ясовано стан розроблення проблеми у вітчизняних і
зарубіжних науково-педагогічних працях (А. Бодріяр, Ж. Боннеро, М. Вебер,
Ж. де Геллінк, Б. Гудзяк, К. Дажен, П. Деберже, М.-Ф. Жутар, С. Мансо,
М. Маурітсон, Т. Нагорна, Л. Рощина, П. Фере та ін.), що лише незначною
мірою висвітлюють окреслену проблематику.
Виділено та охарактеризовано католицькі університети, як частину
приватного сектору вищої освіти, визначено їх роль, спільні та відмінні риси з
іншими закладами вищої освіти. Проаналізувавши різні сторони діяльності
приватних закладів вищої освіти, як нового явища в освітній системі, зроблено
висновок, що приватні університети, частиною яких є і католицькі
університети, мають низку відмінностей від державних: у соціальних
функціях, у способах фінансування і формах оподаткування, у високому рівні
відповідальності приватного закладу вищої освіти за результати своєї праці, у
специфічному підході до навчання.
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2. Охарактеризовано соціально-економічні, соціокультурні і педагогічні
чинники, які впливали на створення, розвиток і функціонування католицьких
вищих навчальних закладів, організації освітнього процесу у досліджуваний
період. На основі аналізу історично-педагогічної літератури визначено та
доведено, що під впливом соціального розвитку та ринкової економіки, що
постійно розвивається, система вищої освіти підлягає також постійному
оновленню, реформуванню. За результатами здійснених досліджень виявлено,
що стрімкий розвиток приватної вищої освіти і скорочення державного
фінансування пов’язане зі збільшенням попиту на ринку освіти. Вища освіта
стала предметом пильної уваги Світової організації торгівлі, яка забезпечує
доступність освітніх послуг, що їх надають навчальні заклади, а також дає
гарантії постачальникам освіти при створенні філій навчальних закладів у
будь-якій країні.
У системі розвитку католицької освіти виокремлено послідовні,
взаємопов’язані етапи процесу формування католицьких університетів, а саме:
початковий (створення шкіл при католицькій церкві), основний (розширення
шкіл та створення перших закладів вищої освіти при католицькій церкві),
завершальний (отримання закладами вищої освіти статусу університетів,
заснування католицьких університетів у Тулузі та Анже). Охарактеризовано
особливості та стратегії запровадження освітніх реформ, які полягають у
послідовності етапів реформування, що випливають із загальних державних
законів (експертне діагностування освіти, оцінювання й корекція, підготовка
педагогічних кадрів, фінансове та інфраструктурне забезпечення, суспільна
підтримка, реалізація реформ).
3. Розкрито специфіку реформування та функціонування сучасної
католицької освіти як складової системи освіти Франції. У результаті
проведеного історико-педагогічного аналізу створення та реформування
закладів вищої освіти при католицькій церкві, нами було виділено наступні
тенденції розвитку католицької університетської освіти (другої половини ХІХ
 початку ХХІ століття):
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- створення нових освітніх напрямів, факультетів, кафедр, розширення
приміщень для навчання;
- скорочення державних витрат на приватну вищу освіту, включаючи
католицькі університети;
- фінансування католицьких університетів за рахунок прибутків від
земельної власності церкви;
- інтенсифікація фінансової підтримки католицьких університетів за
рахунок благодійних внесків та меценатства;
- підготовка кадрів як для церкви, так і для держави;
- розширення співпраці католицьких університетів з іншими закладами
вищої освіти та міжнародними організаціями.
4. На основі ретроспективного аналізу виокремлено та обгрунтовано
періоди становлення і розвитку католицької освіти Франції, які детерміновано
особливими політичними, економічними та соціально-педагогічними умовами:
I.

18751882 рр. – після ухвалення закону про вільну вищу освіту, який

дав поштовх для створення перших приватних закладів вищої освіти, у 1875 р.
паралельно було створено католицькі університети в Парижі та Ліллі, пізніше
у Тулузі, Ліоні й Анже. Доведено, що виникнення приватних університетів у
багатьох країнах було зумовлено високим попитом на вищу освіту. Серед
приватних закладів вищої освіти з’являється дедалі більше установ, які
успішно конкурують з державними. На основі позитивних тенденцій
реформування вищої освіти було зумовлено підвищення освітнього рівня
суспільства, оновлення змісту освіти.
II.

18821932 рр. – розвиток вищої освіти Франції, розширення

університетів при католицькій церкві: створення нових напрямів навчання,
відкриття кафедр, факультетів, а саме: наукового в Тулузі, філософського і
факультету канонічного права в Парижі, філософського в Ліоні.
III.

19321991 рр. – католицькі інститути Франції стають частиною

Міжнародної федерації католицьких університетів (МФКУ), яка налічує 210
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католицьких університетів світу, і тепер становлять національну групу:
UDESCAFIUC Франція; це дало можливість активно співпрацювати та
обмінюватися педагогічним і науковим досвідом з іншими закладами вищої
освіти.
1991 2016 р. – створення Європейської федерації католицьких

IV.

університетів (FUCE). Організація сприяє розвитку католицьких закладів
вищої освіти та науково-дослідних інститутів, академічній співпраці в галузі
досліджень, а також обміну досвідом і знаннями у сфері вищої освіти. FUCE
представляє

католицькі

університети

у

міжнародних

організаціях

і

об’єднаннях, робить внесок у розвиток католицької вищої освіти і розкриває її
7321, 7322 «Про заклади вищої освіти приватної форми власності» у
Франції від 14.12.2015 та 1.02.2016 відповідно, у яких йдеться про надання
звання закладів вищої освіти приватним школам, серед яких Католицька
школа мистецтв і ремесел в Ліоні та Католицький інститут вищих досліджень
в

Ла-Рош-сюр-Йон.

Даний

додаток

до

законів

продовжив

ліцензію

католицьким університетам у Тулузі та Ліоні.
5.

Розроблено рекомендації щодо удосконалення вищої освіти

приватного сектору України, включаючи університети при католицькій церкві,
визначено можливості творчого використання прогресивних ідей католицької
освіти Франції у закладах вищої освіти України.
Виділено основні орієнтири використання досвіду реформування та
успішного розвитку католицьких університетів Франції у процесі модернізації
та вдосконалення вищої освіти у ЗВО України:
– розширення взаємодії, активної співпраці громадських та урядових
організацій із закладами вищої освіти приватного сектору щодо забезпечення
фінансування, обміну знаннями та досвідом організації освітнього процесу;
– модернізація структури та змісту освіти з акцентом на пріоритетність
людини, її інтелектуальний, соціальний та духовний розвиток;
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– активне

впровадження

сучасних

інформаційно-комунікаційних

технологій;
– створення відкритих університетів, відділень дистанційного навчання;
– забезпечення відповідного оснащення навчальної, науково-методичної
та матеріально-технічної бази закладів вищої освіти шляхом використання
державного фінансування, організацій благодійних конференцій, вечорів,
участі меценатів у розвитку закладів вищої освіти.
Розроблено методичні рекомендації на тему «Розвиток католицьких
університетів Франції (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)» для викладачів,
докторантів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти. Розробка містить
шість змістових тематичних блоків, що супроводжуються лекційним викладом
теоретичного матеріалу, глосарієм, запитаннями для самоперевірки для
закріплення вивченої теорії та списком рекомендованої літератури.
Дисертаційна

робота

є

самостійним

завершеним

науковим

дослідженням, проте не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Отримані
результати нашого дослідження свідчать про необхідність подальшого
поглибленого вивчення змісту та форм католицької освіти Франції з метою
зближення країн Європи на морально-етичних засадах виховання сучасної
молоді.
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ДОДАТКИ
Додаток А.
STRUCTURE DE
L’Université Catholique de Lille
(Структура Католицького Університету Лілля в цифрах
на початок 2017 року)
29 000 étudiants dans
200 filières de
formation:
(29000 студентів на 200
навчальних курсах)
5 Facultés
(5 факультетів)

• Droit, Économie, Gestion
• Lettres et Sciences Humaines,
Théologie/Enseignement et Éducation
• Santé, Social
• Sciences et Technologies
• Faculté de Droit
• Faculté des Lettres et Sciences Humaines
• Faculté de Médecine & Maïeutique
• Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Faculté de Théologie

 6 Ecoles d'ingénieurs,
 2 Grandes Écoles de Commerce et de
(20 шкіл та інститутів)
Management,
 des Écoles et Instituts (santé, social, enseignement,
communication...),
 lycées associés.
• 650 ingénieurs ;
4 500 diplômés/an
• 1 300 cadres du domaine Droit-Economie-Gestion(4 500 виданих дипломів Management ;
на рік)
• 360 professionnels du domaine médical et
paramédical ;
• 220 enseignants ;
• 440 techniciens supérieurs.
20 Ecoles et Instituts

Près de 40 équipes
de recherche
(Майже 40 науководослідних груп)
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Un département
d'éthique composé de 3
centres
Відділ етики, який
складається з 3-х
центрів)

 éthique médicale,
 économie-entreprise,
 éthique de la famille et du sujet contemporain.

440 accords
(440 угод про
співпрацю, в т.ч. із
зарубіжними країнами)
370 associations
étudiantes

de coopération
et conventions avec l'étranger

(370 студентських
асоціацій)
Bibliothèques en réseau
(Мережа бібліотек)
Un centre culturel
(культурні центри)






bureaux des élèves,
associations humanitaires,
culturelles,
sportives...









une bibliothèque numérique en réseau (BNR)
une bibliothèque universitaire Vauban (1.360 m²)
des bibliothèques d'établissements.
salle d’exposition,
conférences,
concerts,
ateliers...
Додаток Б.

Перший Протокол до Конвенції
про захист прав і основних свобод людини
Париж, 20.III.1952
(Протокол ратифіковано Законом № 475/97-ВР (475/97-ВР ) від 17.07.97)
(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних справ
України 27 січня 2006 року.
Уряди держав-членів
сповнені

рішучості

Ради

вжити

Європи, які підписали

заходів

для

забезпечення

цей Протокол,
колективного
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гарантування певних прав і свобод, інших ніж ті, які вже включено до
розділу I

Конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод

(995_004), підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція).
Стаття 2
Право на освіту
Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава при
виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання,
поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до
їхніх релігійних і світоглядних переконань.
Додаток В.
Періоди розвитку католицької освіти Франції,

Роки

Періоди

створення факультетів та інститутів
Події
- 1875р. – прийняття
закону про вільну вищу
освіту;
- паралельно було
створено католицькі
університети в Парижі та
Ліллі, пізніше у Тулузі,
Ліоні і Анже

1875 –1880

І

Створення
інститутів при
католицьких
університетах
- релігієзнавства,
- релігійного
- мистецтва,
- науковий,
- теології,
- вищий інститут з
питань комунікації
(Тулуза);
- інститут ради з
розвитку
підприємництва
(Анже)

Створення
факультетів при
католицьких
університетах
- юридичний ,
- науковий,
- теології (Анже);
- мистецтва,
- права,
- науковий,
- духовної музики
(Тулуза);
- теології,
- права,
- медицини,
- природних і
гуманітарних наук
(Лілль);
- філософський
(Ліон);
- права,
- мови і літератури,
- науковий,
- філософський,
- канонічного права
(Париж)
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1882–1932

ІІ

1932-1991

IІІ

1991-2016

ІV

- Активний розвиток та
розбудова КУ;
- створення нових
факультетів в
університетах при
католицькій церкві
- Створено Міжнародну
федерацію католицьких
університетів (МФКУ),
яка об’єднує 210
університетів світу;
- створено UDESCA-FIUC
Франція
Створення Європейської
федерації католицьких
університетів (FUCE).
Всесвітнє визнання
католицьких дипломів
(2009). У 2016 р.було
внесено додаток до
Законів № 732-1, 732-2
«Про заклади вищої
освіти приватної форми
власності» у Франції

- Інститут мистецтва
(Лілль)

- Науковий (Тулуза);
- філософський,
- факультет
канонічного права
(Париж);
- філософський (Ліон)
- Інститут знань;
- Гуманітарний
- інститут французької факультет (Париж);
мови та культури
- науково(Париж)
технологічний,
- мистецтва і
гуманітарних наук,
- економіки і
управління (Лілль)
-Навчальний інститут
посередництва і
переговорів;
- інститут управління
(Париж)

Додаток Г.
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Bulletin officiel n°19 du 12 mai 2016
Edité par le M.E.S.R.I. le bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation porte sur l'actualité des textes réglementaires : décrets,
circulaires, arrêtés, notes de service, avis de vacances de postes, etc. Il édite
également des numéros spéciaux et hors série.
Rechercher un B.O.
Enseignement privé
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Qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt
général
NOR : MENS1600309A arrêté du 18-4-2016 MENESR - DGESIP A1-5
Vu code de l’éducation, notamment articles L.732-1, L.732-2 et R.732-1à
D.732-4 ; avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé du 14-122015 et du 1-2-2016
Article 1 - Les établissements d'enseignement supérieur privés, dont les noms
figurent en annexe du présent arrêté, obtiennent la qualification d'établissement
d'enseignement supérieur privé d'intérêt général à compter de la date de publication
du présent arrêté jusqu'aux dates indiquées.
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 18 avril 2016
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et par délégation, La directrice générale de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle, Simone Bonnafous.
Annexe:
Établissements bénéficiant de la qualification d'Eespig

jusqu'au

École supérieure d'informatique, électronique, automatique (Esiea)

31/12/2018

Institut protestant de théologie (IPT)

31/12/2018

Université catholique de Lyon (ICLy)

31/12/2020

Institut textile et chimique (Itech) de Lyon

31/12/2020

École supérieure de chimie, physique, électronique (CPE Lyon)

31/12/2020

École catholique des arts et métiers de Lyon (Ecam Lyon)

31/12/2020

Université catholique de Toulouse (ICT)

31/12/2020

École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) 31/12/2021
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de Caen
École de management de Normandie (EMN)

31/12/2021

École supérieure d'électronique de l'Ouest (Eseo Angers)

31/12/2021

École supérieure angevine informatique et productique (Esaip)

31/12/2021

École supérieure des sciences commerciales d'Angers (Essca)

31/12/2021

Institut catholique d'études supérieures (ICES) de La Roche-sur-Yon 31/12/2021
Додаток Д.
Пам’ятка
про цінності та ідентичність
Українського католицького університету
Згідно зі своєю місією, УКУ як вищий навчальний заклад, створений
Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ) – католицькою Церквою
київської

традиції,

східнохристиянську

покликаний
культуру.

В

плекати
УКУ

і

розвивати

навчаються

українську

студенти

різних

християнських Церков, представники інших релігій і навіть невіруючі. Це –
молоді люди, віра яких, за висловом св. Августина, шукає розуміння, чи які ще
перебувають у духовному пошуку. В кожному разі, це особи, яким не повинні
бути байдужі питання, що їх ставить перед людиною релігійний досвід і
духовне життя. Як католицький університет, УКУ пропонує своїм студентам,
незалежно від обраної ними спеціальності, унікальну світоглядну програму
знайомства зі світом християнства, а передусім світової католицької традиції і
української християнської культури. Сутність цієї програми можна окреслити
словами «Знати – розуміти – поважати». Цією програмою УКУ вирізняється зпоміж інших університетів і вважає її не тільки своїм покликанням, а й
конкурентною перевагою перед іншими навчальними закладами. Якщо
студент вже є практикуючим християнином, він чи вона отримає нагоду для
глибшої євангелізації і більш свідомого залучення до християнського життя.
Як мінімум, навчання в УКУ – це нагода для ознайомлення з християнським
250

світоглядом і його головними складникам й викорінення примітивних кліше і
стереотипів про Церкву та виховання розуміння християнської віри й поваги
до неї. З цією метою в Університеті запроваджено цілу низку практик, які є
невід’ємним складником його внутрішньої культури:
− кожен, хто поєднує свою долю з УКУ, цим самим засвідчує, що
поділяє його місію;
− УКУ, як і будь-який інший вільний університет, не може оголошувати
якусь суспільну ідеологію чи наукову теорію загальнообов’язковими. З цього,
проте, не випливає, що УКУ є місцем релятивності. Як католицький
університет, він твердо стоїть на засадах християнської віри і моралі. Зокрема,
згідно з проголошеною місією, УКУ не є місцем для пропаганди атеїзму чи
іншої несумісної з християнським віровченням ідеології;
− УКУ забезпечує можливість щоденної участі у Літургії та інших
богослужіннях

для

тих

членів

університетської

спільноти,

які

є

практикуючими християнами;
− навчальні заняття і головні заходи розпочинаються з молитви. При
цьому ті члени спільноти, які не практикують жодних релігійних обрядів,
можуть провести час, відведений на молитву, у мовчанці, виявляючи пошану
до релігійних вартостей віруючої частини спільноти УКУ;
− віруючі студенти, викладачі, працівники вітаються християнським
привітом «Слава Ісусу Христу!» (або іншими формами привітання відповідно
до християнських свят, як-от: «Христос Рождається!», «Христос Воскрес!»);
− щосереди відбувається загальноуніверситетська Літургія, на яку
запрошено всіх членів академічної спільноти, незалежно від релігійних
переконань;
− під час щотижневої загальноуніверситетської Літургії навчальні
заняття, іспити та інші публічні заходи не проводяться, а такі відділи, як
бібліотека, комп’ютерні класи тощо, призупиняють свою роботу з прийому
відвідувачів;
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− учасники Літньої англомовної школи, незалежно від релігійних
переконань,

зобов’язані

відвідувати

окремі

богослужіння,

визначені

програмою для знайомства з християнською літургійною культурою та
вивчення англійської релігійної мови;
− мешканці Колегіуму, незалежно від релігійних переконань, стають
учасниками дворічної формаційної програми, частиною якої є обмін своїм
духовним досвідом;
− частиною навчальної програми з небогословських спеціальностей є
низка світоглядних курсів для ближчого знайомства і пізнання християнської
традиції;
− цілісна програма світоглядного пізнання християнської традиції
спрямована на здобування певних академічних знань (лекції, семінари,
майстер-класи, конференції, літні школи, опрацювання літератури), духовного
досвіду (участь у богослужіннях, реколекціях, відвідини монастирів), на
спілкування з неординарними людьми, зустрічі з цікавими християнськими
середовищами тощо. Кожен студент покликаний максимально використати час
навчання для участі в цій світоглядній програмі, беручи участь у заходах
залежно від своїх релігійних переконань;
− перед початком навчання в УКУ всі нові студенти беруть участь в
орієнтаційній сесії, яка допоможе їм краще зрозуміти пріоритети і специфіку
навчання в УКУ;
− УКУ – середовище для праці в команді. Ми покликані нести тягарі
одне одного, тобто чуйно вловлювати, коли наші колеги потребують
допомоги, і підставляти їм своє плече;
− УКУ – це також зона цілковитої заборони на хабарі. Не допускати
найменших проявів корупції є моральним обов’язком кожного члена спільноти
і предметом особливого контролю з боку керівництва УКУ;
− нормами наукової діяльності УКУ є вірність правді (неприйнятність
обману і брехні), академічна свобода, академічна чесність (недопустимість
плагіату і списування);
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− кожен в УКУ має правовільно обирати свою громадянську та наукову
позицію. При цьому слід виявляти чутливість і солідарність зі спільнотою, до
якої належиш, усвідомлювати і шанувати офіційну позицію Університету,
його місію, правила реалізації його ідентичності, його репутацію та інтереси.
У разі радикальної несумісності своєї позиції з місією УКУ та вимогами
навчального процесу, людина має можливість обстоювати обрану позицію
поза стінами УКУ, не належачи до нього. Одним з визначальних мірил
свободи людини є її Богом дане сумління, яким вона керується у своїх
світоглядних пошуках і яке спонукає її шукати Істину. З одного боку, це
забезпечує їй право на сумнів і помилку, й УКУ є місцем доброзичливого
діалогу, який може привести до порозуміння, дозволити учасникам
залишитися на своїх позиціях чи виправити чиїсь помилки. З іншого боку, це
означає, що людина готова нести відповідальність за свої дії і висловлювання.
Християнська ідентичність є серцем Українського католицького університету і
саме завдяки їй УКУ постав, сформувався і набув тих прикмет, які сьогодні
роблять його передовим, шанованим і привабливим закладом. Справжній
розвиток УКУ невіддільний від зростання спільноти Університету на шляху
пізнання та поцінування християнського світогляду. Ми запрошуємо всіх
людей доброї волі пошанувати релігійну ідентичність УКУ і збагатити її
своїми духовними дарами.
Додаток Е.
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКУ
1.1. Університет бере участь у міжнародному співробітництві та
встановлює зовнішньоекономічні зв'язки із закордонними навчальними
закладами, науковими установами, фондами, міжнародними організаціями,
іншими юридичними і фізичними особами шляхом участі в міжнародних
заходах, реалізації міжнародних програм, укладання зовнішньоекономічних
договорів та іншими способами, які не суперечать законодавству України.
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1.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету
є:
- організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у
вищі навчальні заклади України та осіб з числа громадян України до навчання
за кордоном;
- провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних
студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
- організація навчання за кордоном;
- виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.
1.3. Університет відповідає за дотримання своїх зовнішньоекономічних
зобов'язань усім належним йому майном у порядку, встановленому
відповідними

договорами,

внутрішніми

документами

Університету

і

законодавством України.
1.4. Університет бере участь у роботі щодо встановлення еквівалентності
атестатів і дипломів, міжнародного визнання навчальних курсів, кваліфікацій,
вчених ступенів і звань.
1.5. При здійсненні міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічної
діяльності

Університет

має

бути

представлений

Ректором

або

уповноваженими ним особами.
Додаток Ж.
СТАТУТ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«Український католицький університет»
ПОГОДЖЕНО:
Загальними зборами (конференцією)
трудового колективу
Протокол від 20 січня 2016 р.
Львів-2016
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» є
приватним вищим навчальним закладом (надалі  Університет).
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1.2. Цей Статут вищого навчального закладу розроблений відповідно до
законодавства України і є документом, який регламентує діяльність
Університету.
1.2.1. Засновником Університету є благодійна організація  «Фонд
св. Климентія» (протокол № 2 загальних зборів благодійної організації «Фонд
св. Климентія» від 22 лютого 2002 року). Університет зареєстровано
виконавчим комітетом Львівської міської ради 24 травня 2002 року.
1.2.2. Повна назва українською мовою - Вищий навчальний заклад
«Український католицький університет». Скорочена назва українською мовою
 УКУ, Український католицький університет. Повна назва англійською
мовою  Ukrainian Catholic University. Скорочена назва англійською мовою 
UCU.
1.2.3. Тип вищого навчального закладу  університет.
1.3. Місцезнаходження Університету: вул. Іларіона Свєнціцького, 17, м.
Львів, 79011, Україна.
1.4. Університет у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, які
видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим
Статутом та іншими внутрішніми положеннями Університету.
1.5. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може
від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати
обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Університет створений у
формі приватної установи, що працює на засадах неприбутковості, і є вищим
навчальним закладом, створеним благодійною організацією. Університет є
неприбутковою установою згідно з нормами податкового законодавства
України.
1.6. Університет має самостійний баланс, банківські рахунки, в т. ч. у
вільноконвертованій валюті, круглу печатку і штамп зі своїм найменуванням,
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бланки і штампи з реквізитами Університету і його структурних підрозділів та
інші атрибути юридичної особи. Університет може мати авторські права, права
на винаходи, промислові зразки і знаки для товарів і послуг, а також інші
права інтелектуальної і промислової власності, згідно із законодавством
України.
1.7. Університет забезпечує дотримання вимог законодавства та
міжнародних угод України, стандартів освітньої діяльності та стандартів
вищої освіти, своїх договірних зобов'язань, належні умови здійснення
навчального процесу, науково-дослідної, духовно-виховної і господарської
діяльності, вживає заходів для соціального захисту своїх студентів, викладачів
і працівників.
1.8. Університет має право за неакредитованою освітньою програмою
видавати власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що
визначені Вченою Радою Університету.
1.9. Університет самостійно здійснює свою навчальну, науково-дослідну,
духовно-виховну та господарську діяльність. Втручання державних органів у
діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених
законодавством України.
1.10. Університет веде оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік,
подає податкову, фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством
України.
Додаток З.
МЕТА І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКУ
1.1. Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов,
необхідних для отримання особою вищої освіти і підготовки фахівців для
потреб України.
1.2. Також метою діяльності Університету є підготовка фахівців згідно з
потребами українського суспільства і Церкви, економіки, освіти і науки,
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договорами з міністерствами, відомствами, навчальними закладами і
закладами культури, підприємствами, установами та організаціями України й
інших держав, а також проведення фундаментальних наукових досліджень.
1.3. Основними напрямами діяльності Університету є:
- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними
спеціальностями і відповідає стандартам вищої освіти;
- провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових
досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу,
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і
використання отриманих результатів в освітньому процесі;
-

організація

та

проведення

наукових

і

науково-методичних

конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та олімпіад, у тому числі
міжнародних;
- проведення навчальних, наукових консультацій;
- підготовка громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі
навчальні заклади;
- надання додаткових освітніх послуг слухачам короткотермінових
курсів;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, інформування
абітурієнтів і

студентів про

ситуацію на ринку праці і

сприяння

працевлаштуванню випускників;
- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави
через формування людського капіталу;
-

поширення

знань

серед

населення,

підвищення

освітнього

і

культурного рівня громадян;
- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього
процесу їхніх здібностей і талантів;
-

формування

особистості

шляхом

патріотичного,

правового,

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу
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моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та
самоорганізовуватися в сучасних умовах;
- реалізація соціальних проектів;
- надання психологічної та психотерапевтичної допомоги;
- збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства;
- підготовка кваліфікованих фахівців та науковців для надання допомоги
Церкві в релігійному, культурному, суспільному, економічному, соціальному
та освітньому житті;
- проведення заходів та підготовка фахівців з метою осмислення та
дослідження соціального вчення Церкви;
- співпраця з Церквою та різноманітними суспільними інституціями;
- плекання інтелектуального життя Церкви, сприяння всебічному
осмисленню християнського досвіду;
- проведення просвітницької діяльності викладачами, науковцями і
студентами Університету;
- налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
- міжнародні стажування та обміни;
-

провадження

мистецької,

культурно-виховної,

спортивної

та

оздоровчої діяльності;
- проведення духовно-культурних програм, в т.ч. днів духовної віднови,
храмових празників;
- проведення реколекцій; зустрічей з представниками Університету;
зустрічей

з

жертводавцями;

благодійних

заходів,

благодійних

акцій;

рекламних кампаній; конкурсів; гуманітарних бесід; літніх християнських
таборів; літніх навчальних таборів;
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- організація та проведення поїздок до дитячих будинків, сиротинців,
інтернатів; проведення презентацій, майстер-класів, творчих майстерень,
формаційних поїздок та навчальних екскурсій;
- видавнича діяльність, переклад та видання книг, в т.ч. наукових видань,
часописів, видання афіш, листівок, брошур, літургійних текстів, газет,
журналів, збірників, обіжників та ін., гуртовий та роздрібний продаж книг
українських видавництв; виготовлення футболок, сумок, папок, ручок, іншої
сувенірної та рекламної продукції, з логотипом Університету, з метою
поширення інформації про Університет;
- передача рухомого та нерухомого майна в оренду та безоплатне
користування, та тимчасове розміщування, надання послуг проживання і
харчування;
- купівля та продаж власного рухомого та нерухомого майна;
- купівля та продаж автотранспорту;
- інша діяльність, яка відповідає місії, покликанню, традиціям та
практиці католицьких університетів у світі.
1.4. Діяльність громадських, благодійних та релігійних організацій в
Університеті, а також співпраця з ними органів управління Університету
здійснюються згідно з законодавством України та внутрішніми документами
Університету.
Додаток И.
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКУ
1.1. Кожен католицький університет, як університет, є академічною
спільнотою, яка у вимогливий спосіб допомагає захищати і пропагувати
людську гідність та культурну спадщину шляхом досліджень, навчання та
різних служінь, до яких його запрошують місцева, національна та міжнародна
громада. Університет володіє інституційною автономією, необхідною для
ефективного виконання своїх функцій, і гарантує своїм членам академічну
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свободу, а також збереження прав окремої людини і суспільства в межах
істини та спільного блага.
1.2. Оскільки мета католицького університету полягає у забезпеченні, в
інституційний спосіб, християнської присутності в університетській сфері,
Університет

покликаний

плекати

християнське

натхнення

не

тільки

поодиноких осіб, а й університетської спільноти в цілому; здійснювати
всебічне осмислення скарбниці людського знання у світлі віри; допомагати
Церкві у пошуку мови для інтерпретації сучасності в дусі християнської
вістки; служити Божому люду та людству в їхньому паломництві до
трансцендентної мети.
1.3. Університет приділяє особливу увагу розвиткові богослов'я, яке має
відігравати важливу роль у пошуках синтезу знань, а також в діалозі між вірою
і розумом. Богослов'я служить всім іншим дисциплінам у пошуках сенсу,
зокрема допомагає їм глибше усвідомити, як їхні відкриття впливають на
людей і суспільство. У свою чергу, взаємодія з цими дисциплінами і їхніми
відкриттями збагачує богослов'я, пропонує йому більш глибоке розуміння
сучасного світу і робить богословські дослідження більш актуальними для
сучасних потреб.
1.4. Освітня і наукова діяльність Університету покликана сприяти
формуванню справжньої людської спільноти, джерелом єдності якої* є спільна
відданість істині, спільне бачення гідності людської особистості та важливості
взаємин людини з Богом. Завдяки цьому, спільнота Університету вирізняється
духом свободи і милосердя, характеризується взаємною повагою, щирим
діалогом і захистом прав людини. Вона допомагає кожному зі своїх членів
досягати людської цілісності. У свою чергу, кожен член спільноти сприяє її
єдності, і, через свій потенціал, робить внесок у рішення, які впливають на
цілу спільноту, а також на підтримку і зміцнення унікального характеру
навчального закладу, як інституції вкоріненої в традиції католицьких
університетів.
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1.5. Університет обстоює право українських громадян на здобуття
якісної богословської, гуманітарної, суспільної, економічної та іншої освіти,
опертої на національних та світових здобутках християнської духовності,
культури і світогляду. Університет покликаний бути майданчиком, де
випробовуються новітні моделі освіти й науки. Пропонуючи молодій людині
якісну й сучасну освіту, Університет допомагає студентам отримати також
християнське виховання і сформувати моральний характер.
1.6. Щоб краще послужити суспільству та Церкві на національному і
міжнародному рівнях, дослідження в Університеті повинні включати вивчення
злободенних проблем сучасності, таких як гідність людського життя, сприяння
справедливості для всіх, якість особистого та сімейного життя, охорона
природи, пошук миру і політичної стабільності, справедливий розподіл
світових ресурсів, новий економічний і політичний порядок.
1.7. Особливе значення для Університету має християнський дух
служіння іншим задля сприяння соціальній справедливості, який повинні
поділяти його викладачі та розвивати в собі його студенти з метою вишколу
осіб, готових докладати зусилля для активного покращення якості людського
життя.
1.8. Християнська ідентичність Університету, яка виростає на Грунті
духовної й богословської традицій східного християнства, має розвиватися у
постійному екуменічному діалозі з іншими Церквами й релігіями в Україні та
світі.
1.9. В спільноту Університету можуть входити і представники інших
церков та релігійних організацій, а також ті, які не сповідують жодної релігії.
Ці люди відіграють важливу роль у розвитку академічних дисциплін і
досліджень, а також виконанні інших університетських завдань. Від них
Університет очікує поваги до католицького коріння і засад своєї ідентичності і,
в свою чергу, поважає їхню свободу совісті та релігійних переконань.
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Додаток К.
Філософсько-богословський факультет
Освітня програма 2017-2018 н.р.
зі спеціальності 6.030100 «Філософія» / «Богослов’я (Теологія)»
Бакалаврат
(Український католицький університет)
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
Кваліфікація фахівця – бакалавр філософії / богослов’я (теології)
Термін навчання – 4 роки
Форма навчання – денна
Загальний обсяг програми становить 102 кредити (ECTS).
І КУРС
Назва дисципліни

Кількість
годин

Кількість
кредитів

Іноземна мова (англійська)

192

6,4

Фізичне виховання

64

2,1

Історія античної філософії

32

1

Історія середньовічної філософії

32

1

Метафізика і онтологія

32

1

Філософська етика

32

1

Логіка

32

1

Інформатика

16

0,5

Основи екології

16

0,5

Грецька мова

128

4,3

Вступ до спеціальності

32

1

Вступ до біблійних наук

32

1

48

1,7

48

1,7

П’ятикнижжя та історичні книги
Старого Завіту
Історія європейської цивілізації
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Методологія

16

0,5

Психологія

32

1

Соціальна психологія

32

1

Правознавство

32

1

Риторика
Основи управління релігійних
організацій

Економічна теорія
Політологія
Літня англомовна школа

ІІ КУРС
Назва дисципліни

Кількість
годин

Українська мова (за професійним
спрямуванням)

Кількість
кредитів

48

1,7

64

2

Історія філософії Нового часу та сучасної
філософії

64

2

Історія християнської думки (патристика)

32

1

Філософія релігії і теодіцея

32

1

Філософська антропологія

32

1

Епістемологія

32

1

Історія християнства

64

2

Церковнослов’янська мова

64

2

Псалми та поетичні книги Старого Завіту

32

1

Синоптичні Євангелія та Дії апостолів

48

1,6

Вступ до літургійних наук

32

1

32

1

Фізичне виховання

Пасторальне

богослов’я

і

соціальне
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служіння
Безпека життєдіяльності

16

0,5

Іноземна мова (вищий рівень) (англійська)

128

4,3

Християнська духовність в постмодерній

32

1

Соціологія

32

1

Візантійська історія і культура

32

1

48

1,6

добі

Етика соціально-педагогічної діяльності
Релігійний етикет
Історія сакрального мистецтва
Технології соціально-педагогічної роботи
Методики соціально-виховної роботи
Курсова робота

1

ІІІ курс
Назва дисципліни

Кількість
годин

Історія України

Кількість
кредитів

48

1,6

24

1

32

1

32

1

Релігієзнавство

32

1

Історія християнства

32

1

Історія християнства в Україні

64

2

Латинська мова

128

4,3

Пророчі книги Старого Завіту

48

1,6

Йоанівський корпус

48

1,6

Українська
спрямуванням)

мова

(за

професійним

Історія української культури
Історія
(патристика)

християнської

думки
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Павлівський
послання

корпус

та

Соборні

48

1,6

Христологія і сотеріологія

80

2,6

Моральне богослов’я (основи)

32

1

Загальна і соціальна педагогіка

48

1,6

64

2

Літургійний день

32

1

Літургійний рік

32

1

32

1

32

1

Іноземна
(англійська)

мова

(вищий

рівень)

Спецсемінар з написання курсової
роботи
Релігійна педагогіка
Церковно-державні відносини
Курсова робота

1

Соціально-душпастирська практика

ІV курс
Назва дисципліни

Кількість
годин

Кількість
кредитів

Соціальна етика

48

1,6

Тринітарне богослов’я (і Пневматологія)

48

1,6

Есхатологія

32

1

Еклезіологія

48

1,6

Святі Тайни

48

1,6

Тайна Євхаристії

40

1,4

Моральне богослов’я (спеціальна етика)

40

1,4

Канонічне право

48

1,6

Науковий семінар

30

1

30

1

Методика

викладання

християнської
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етики
Спецсемінар
роботи

з

написання

Друга іноземна мова (на
німецька, італійська, французька)
Дисципліни
студента

самостійного

курсової

32

1

вибір

104

3,4

92

3

–

вибору

Курсова робота

1

Соціально-душпастирська практика
Педагогічна практика

Додаток Л.
Філософсько-богословський факультет
Освітня програма 2017-2018 н.р.
зі спеціальності 6.030100 «Філософія» / «Богослов’я (Теологія)»
Ліценціат
(Український католицький університет)
Ліценціатська програма, акредитована Конгрегацією Католицької
освіти
Ліценціатська програма з богослов’я (Sacrae Theologiae Licentiatus) за
спеціалізаціями:
1. Біблійне богослов’я
2. Догматичне богослов’я
3. Патристичне богослов’я
4. Літургійне богослов’я
5. Моральне богослов’я
6. Пасторальне богослов’я
7. Екуменічне богослов’я
8. Історія Церкви
266

Кандидат повинен володіти церковним ступенем Бакалавра Богослов’я
(S.T.B.) або еквівалентною до нього освітньою підготовкою з богослов’я.
Кандидат повинен успішно пройти співбесіду.
Опис програми
Ліценціатська програма триває два роки (чотири семестри). Студент
повинен успішно виконати наступні вимоги навчальної програми:
Загальний обсяг програми становить 120 кредитів (ECTS):


Навчальні курси – 48 кр. (12 курсів по 4 кредити за кожен).



Іноземні мови – 10 кр. (4 кредити з класичних мов (грецька, латинська,
єврейська, церковнослов’янська) та 6 кредитів з сучасних мов
(англійська, італійська, німецька, французька та ін.).



Науковий семінар – 24 кр. (3 семінари по 8 кредитів).



Ліценціатське портфоліо – 8 кр.
1. Участь у відкритому науковому семінарі УКУ – 0,25 кр.
2. Участь у конференції в межах або за межами УКУ – 0,5 кр.
3. Виступ на відкритому семінарі або участь у науковій конференції
УКУ з доповіддю – 2 кр.
4. Участь у науковій конференції за межами УКУ з доповіддю – 2,5
кр.



Ліценціатська письмова праця – 30 кр. (останній семестр навчання)
Кожного семестру студент за порадою свого наукового керівника та після

затвердження декана обирає три спецкурси, іноземні (класичні та сучасні)
мови, а також відвідує науковий семінар, який проводить його керівник для
своїх студентів. Крім того, студент бере активну участь у конференціях та
семінарах у межах та за межами УКУ, заповнюючи своє ліценціатське
портфоліо.
Кожен кандидат для отримання ступеня Ліценціата з Богослов’я (STL)
повинен написати ліценціатську наукову роботу обсягом 90-100 сторінок
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основного тексту у спеціалізованій ділянці богослов’я під наглядом наукового
керівника. Ліценціатська робота є основною формою спеціалізації студента в
окремій ділянці богослов’я.
Вартість одного року навчання становить 12 000 грн. Стипендійна
підтримка здійснюється на конкурсній основі.
Додаток М.
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE TOULOUSE
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
8 place du Parlement – 31000 TOULOUSE
05 62 26 60 94 – théologie@ict-toulouse.fr
______________________________
Etablissement privé d’Enseignement Supérieur et de Recherche reconnu
d’utilité publique Membre de la Fédération Internationale des Universités
Catholiques (FIUC France)
BACCALAURÉAT CANONIQUE
CYCLE A : à temps plein
---------------------------------------ORGANISATION DES ÉTUDES
Ce cycle a pour but de préparer les étudiants à l’obtention du baccalauréat
canonique de théologie. Ce cursus leur permet d’acquérir les connaissances de base
dans les grands domaines de la théologie, et de se familiariser avec les méthodes
scientifiques d’analyse de ces domaines.
Le baccalauréat canonique est obtenu moyennant la capitalisation de 6
semestres de 30 crédits européens, soit un total de 180 crédits européens (ECTS).
Au terme des années de scolarité de ce cursus, l’étudiant qui n’aurait pas
atteint les 180 crédits requis pour l’obtention du diplôme de baccalauréat canonique
est invité à terminer son parcours autant que possible dans l’année qui suit.
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L’ensemble du parcours à temps plein (cycle A) dure 3 ans, chacun des six
semestres de scolarité valant 30 crédits.
Chacune des années est organisée autour d’un thème majeur :
- 1 ère année : Le Dieu des chrétiens
- 2 e année : Le mystère de l’Église
- 3 e année : La vie dans le Christ
Chaque enseignement correspond ordinairement à 1h45/semaine/semestre,
soit environ une moyenne de 24 heures. Les sessions ont un volume de 12 heures.
Le niveau de Latin I est obligatoire avant l’entrée en cursus de baccalauréat
canonique (à savoir pendant le premier cycle ou dans un autre cadre d’études). S’il
ne l’était pas, les étudiants devraient l’obtenir avant la fin de la première année.
Directeur d’études : Abbé Emmanuel CAZANAVE.
ANNÉE I : Le Dieu des chrétiens
En écho à Dei Verbum
SEMESTRE I

30 ECTS

Christologie

6

Introduction au droit

3

Langues

3

Morale fondamentale I

3

Patristique I

3

Sessions

3

Synoptiques

3

Théologie fondamentale I

3

Théologie fondamentale II

3

SEMESTRE II
Cours-séminaire :Exégèse - La Révélation
divine

30 ECTS
3
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Histoire médiévale

3

Langues

3

Morale fondamentale II

3

Patristique II

3

Pentateuque

3

Théologie fondamentale III

3

Théologie trinitaire

3

Travail écrit court

3

ANNÉE II : Le mystère de l’Église
En écho à Lumen Gentium et Sacrosanctum Concilium
SEMESTRE I (III)

30 ECTS

Baptême et confirmation

3

Ecclésiologie

6

Langues ou sessions

3

Liturgie

3

Mariologie

3

Sacrements de l’Église en général

3

Sacrement de l’ordre

3

Travail écrit court

3

Saint Paul

3

SEMESTRE II (IV)

30 ECTS

Cours-séminaire : Théologie dans l’histoire

3

Droit institutionnel

3

Eucharistie

3

Histoire moderne

3
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Mariage

3

Œcuménisme

3

Prophètes

3

Théologie pastorale

3

Théologie spirituelle

3

Travail écrit court

3

ANNÉE III : La vie dans le Christ
En écho à Gaudium et Spes
SEMESTRE I (V)
30 ECTS
Anthropologie théologique

6

Cours-séminaire : Science des religions

3

Droit sacramentaire

3

Morale de la vie

6

Pénitence et onction

3

Sessions

3

Théologie fondamentale IV

3

Travail écrit long (projet)

3

Sapientiaux

3

SEMESTRE II (VI)

30 ECTS

Eschatologie

3

Histoire contemporaine

3

Morale sociale

6

Saint Jean

3

Théologie des religions

3

Travail écrit long

3

Examen de synthèse

6
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Tout enseignement est conclu par un contrôle des connaissances sous forme
orale ou écrite. Il est également tenu compte de l’assiduité et de la participation aux
cours, pour la validation. Tout étudiant ayant obtenu une note inférieure à 10/20 doit
passer un contrôle de rattrapage.
Travaux écrits de validation.
L’étudiant devra valider 8 cours en 1ère et 2e années par 8 travaux écrits de
validation (T.E.V.) d’environ 5 pages (10 000 signes) soutenus à l’oral, choisis par
lui parmi les cours de base en accord avec le directeur d’études.
Ces T.E.V. cherchent à privilégier la réflexion sur une question qui permet de
faire l’apprentissage de la rédaction écrite suivie d’une soutenance orale. La note
n’intervient qu’après la soutenance orale.
Travaux écrits courts.
L’étudiant doit réaliser 3 travaux écrits courts (T.E.C.) de 10 pages
dactylographiées (25 000 signes) selon la répartition suivante :
 un en théologie dogmatique ou fondamentale,
 un en exégèse
 un selon un autre axe (morale, sacramentaire, histoire ecclésiastique ou droit
 canonique), au choix.
L’étudiant doit en rendre 1 par an. En première année, la remise du T.E.C.
avant la fin de l’année est obligatoire pour pouvoir passer en deuxième année. En
deuxième année, le T.E.C. devra être remis au plus tard à Pâques.
Додаток Н.
L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE TOULOUSE
Diplômes canoniques
La Faculté de Théologie, de droit pontifical, délivre les différents grades
canoniques en théologie :
 Le doctorat canonique en théologie
 La licence canonique en théologie
 Le baccalauréat canonique
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Cycle de Licence canonique.
Organisation des études
La licence canonique en théologie
Licence canonique 2017-2018
PROGRAMME DES COURS
SEMESTRE I
Lundi

Mardi

Mercredi

Filière 3. Le concile Vatican II, événement, textes et réception
J.-F. Galinier-Pallerola – 5 ECTS
Filière 4. La technique et l'humanisme intégral : l'Église face à la
nouvelle culture technocratique
T.-M. Pouliquen – 5 ECTS
Filière 1. Des signes dans le quatrième évangile
B. Escaffre – 5 ECTS
Filière 2 Hors de la foi pas de salut ?
H. Donneaud – 5 ECTS
Méthodologie I - 2 ECTS et Méthodologie II - 2 ECTS
T.-M. Pouliquen
SEMESTRE II

Lundi

Mardi

Filière 2. Introduction à la pensée de Hans Urs von Baltasar
B. Gautier – 5 ECTS
Filière 4. La doctrine spirituelle de St Louis-Marie Grignion de
Montfort et son actualité
E. Richer – 5 ECTS
Filière 3. Le Baptême du Christ. Écritures et traditions
D. Vigne – 5 ECTS
Filière 1. Sens et intelligence des Écritures
J. E. De Ena – 5 ECTS

COLLOQUE — 3 ECTS — 9h00-13h00/14h30-17h00
 Mardi 17 au jeudi 19 octobre 2017
EN 500 APRÈS MARTIN LUTHER, RÉCEPTION ET CONFLITS
D’INTERPRÉTATION (1517-2017)
Sous la direction du Pr Stéphane-Marie MORGAIN, o.c.d, UR—CERES
SESSIONS — 3 ECTS — 9h30-12h00/14h00-17h00
 Lundi 22 et mardi 23 janvier 2018
LA CONSCIENCE MORALE ET LA VERTU DE PRUDENCE
Père Luc-Thomas SOMME, o.p.
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 Lundi 14 et mardi 15 mai 2018
GRANDS FONDAMENTAUX DE L’EXPÉRIENCE LITURGIQUE
Père François CASSINGÉNA-TRÉVÉDY, o.s.b. S
TABLEAU DES CRÉDITS
Le diplôme de licence canonique en théologie
CURSUS
ENSEIGNEMENTS
Cours

5 ECTS

Sessions

3 ECTS

Sessions d’année obligatoires (fin de 1er semestre
et fin d’année)

–

TRAVAIL ÉCRIT DE 15 PAGES

5 ECTS

Total cursus

60 ou + ECTS
MÉMOIRE

Examen final de 1ère année

10 ECTS

Méthodologie I

2 ECTS

Méthodologie II

2 ECTS

Rédaction du mémoire, soutenance

46 ECTS

Total mémoire

60 ECTS

TOTAL DES CRÉDITS 120 ECTS
Додаток П.
FICHE D’IDENTITÉ
de l'Université Catholique de Toulouse
(Загальна характеристика
Католицького Університету Тулузи)
Nom exact de l’établissement → Institut Catholique de Toulouse
Statut → Privé
Ville du principal site de l’établissement → Toulouse
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Nombre d’étudiants → 3 500
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers → 500
Nature et catégories de diplômes délivrés → LMD - Diplômes
d’établissement - Autres diplômes (diplômes canoniques)
Cours de langue française → Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers → Oui
Programmes de formation en anglais → Oui
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) → Environ 5 000 euros
Adresse postale → 31 rue de la Fonderie BP 7012- 31068 Toulouse cedex 7
PROFIL
Fondé en 1877, l’Institut Catholique de Toulouse est un lieu d’enseignement
et de recherche qui dispense diplômes d’Etat et diplômes canoniques. Riche de la
diversité des milieux sociaux, des cultures et des sensibilités des personnes qu’il
accueille, il est composé de 5 grands pôles :
• Un Pôle des disciplines religieuses et théologiques.
• Un Pôle des disciplines philosophiques, littéraires et sciences humaines.
• Un Pôle des disciplines juridiques, sciences sociales et communication.
• Un Pôle éthique.
• Un Pôle culturel et artistique Enraciné dans le Grand Sud-Ouest (antennes à
Bayonne, Bordeaux, Montpellier, Perpignan et Rodez), ouvert sur l’international
(nombreuses conventions avec des Universités étrangères), l’Institut Catholique de
Toulouse accueille les étudiants, au coeur de Toulouse, dans un cadre universitaire
privilégié.
Principales filières (Основні напрями діяльності).
Communication européenne, Droit, Enseignement et Education, Français
Langue Etrangère, Histoire, Langues Etrangères Appliquées, Lettres modernes,
Médiation culturelle et communication, Philosophie, Psychologie, Théologie et
sciences religieuses, Arts et musiques sacrés.
Recherche (Науково-дослідна робота).
La Maison de la recherche est constituée de 4 laboratoires :
• Laboratoire «Art, culture et transmission »
• Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Sciences
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• Centre « Histoire et Théologie »
• Laboratoire « Ethique, philosophie et société » La recherche à l’ICT
conduit à la publication de 4 revues : le Bulletin de Littérature Ecclésiastique (BLE),
les Recherches Philosophiques, Inter-lignes (Sciences humaines) et Intersection
(Pôle Ethique).
Points forts (Візитна картка).
• Une université à taille « humaine » avec un accompagnement personnalisé
des étudiants.
• L’apprentissage d’une véritable méthodologie du travail.
• Un suivi pour l’orientation, la professionnalisation et l’insertion
professionnelle.
• Une ouverture forte à l’international : accueil individualisé des étudiants
étrangers, cours de français pour étrangers à l’IULCF.
• Une vie étudiante dynamique (associations sportives, culturelles, aumônerie).
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