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ВСТУП
Розвиток сучасного українського суспільства характеризується
процесами інтеграції в європейський культурно-освітній та духовний
простір. Після подолання наслідків тоталітарного минулого та
політики державного атеїзму як його ідеологічної складової релігія
стала одним із суттєвих факторів культурного і соціального буття
українських громадян, важливим соціальним інститутом, поряд із
освітою, сім’єю, мистецтвом, наукою, мораллю та правом, є важливою
складовою духовної культури суспільства, що формує систему
цінностей та переконань особистості, мотивацій соціальної та
індивідуальної поведінки, загальної картини світу, на яких у
подальшій
діяльності
створюється
культурно-історична
та
світоглядна основа суспільства.
Теологічна освіта створює основу для ґрунтовних знань у сфері
віровчення та певною мірою нівелює негативні наслідки прагматизму
й матеріалізму, що були властиві системі освіти радянського періоду.
Зазначений фактор стає більш помітним в умовах техногенної
цивілізації, зростання міжособистісного відчудження та нівелювання
моральних цінностей.
Положення щодо використання виховного потенціалу релігії в
освітній діяльності містять Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації» (№ 987-XII від 23 квітня 1991 року), Указ
Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного
подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього
Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і
релігійних організацій» (№ 279 від 21 березня 2002 року),
«Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних
закладах предметів духовно-морального спрямування» (від 29 червня
2006 року).
Актуальність
порівняльно-педагогічного
дослідження
проблематики теологічної освіти зумовлена, суттєвою мірою,
фрагментарним вивченням досвіду її організації та втілення, що був
накопичений у XX столітті у країнах, де не було політики державного
атеїзму та гонінь за віру. Європейський вибір нашої країни спонукає
брати до уваги досвід в галузі освіти країн ЄС та, зокрема, ФРН, що
відображають відповідні документи: Рекомендації Парламентської
асамблеї Ради Європи «Щодо релігійної терпимості в демократичному
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суспільстві» (1993), затверджені ОБСЄ «Толедські керівні принципи
викладання питань релігії та віри у державних школах» (2007) та ін.
Теологічна освіта у країнах ‒ членах Болонського клубу, до якого
впродовж тривалого часу належать Німеччина та Україна, є
невід᾿ємною складовою Європейського простору вищої освіти, тому
осмислення євроінтеграційного потенціалу теологічної освіти
вважаємо необхідним.
Тематика релігійного світогляду та теологічної освіти стала
предметом
широкого
наукового
полідисциплінарного
та
міждисциплінарного дискурсу. Актуальні аспекти проблеми
теологічної освіти в Україні та в окремих країнах Європи розглядались
у дослідженнях таких вітчизняних науковців, як В. Бодак,
Л. Виговський, О. Дзюба, Т. Євдокимова, Л. Коваленко, Ю. Решетніков,
В. Хромець,
С. Цебенко,
Д. Шумунова,
Є. Юнусова.
Історичні
дослідження вітчизняної теологічної освіти в Російській імперії
представлені в наукових розвідках російських вчених (І. Бродович,
А. Введенський, В. Керенський, В. Нєсмєлов, М. Поснов, П. Свєтлов,
І. Соколов,
Б. Тітлінов,
Ф. Тітов,
Д. Тіхоміров,
В. Троїцький,
М. Глубоковський, А. Іванов, О. Осіпов, В. Тарасова та ін.). Окремі
аспекти німецької моделі підготовки педагогічних кадрів
досліджували українські компаративісти Н. Абашкіна, В. Кравець,
Т. Мойсеєнко, Л. Пуховська та ін.; напрями освітньої політики ФРН
висвітлені у працях Б. Мельниченка. Теорію і практику підготовки
вчителя до педагогічного спілкування у закладах вищої освіти
Німеччини вивчала Л. Чулкова. Професійну підготовку вчителів,
зокрема вчителів релігії у ФРН, проаналізував С. Бобраков.
Проблематика підготовки фахівців з теології широко висвітлена
у німецькій педагогічній науці, про що свідчать праці У. Бауман
(U. Baumann),
К-Е. Ніпкова
(К.-Е. Nipkow),
Г. Леммерманна
(G. Lemmermann), Г. Рюппелля (G. Ruppell), Р. Фріллінга (P. Frilling),
Д. Ціллессена (D. Zillessen), Г.-А. Штемпеля (G.-A. Stempel), К.Т. Шайльке (К.-Т. Scheilke). Питання викладання релігії в різних типах
шкіл Німеччини, закладах дошкільної і професійної освіти, а також
підвищення кваліфікації вчителів релігії та вдосконалення якості
викладання висвітлені у роботах Г. Беверсдорффа (Н. Bewersdorff),
Б. Ендорффа (В. Jendorff), Г.-Й. Зільберберга (G.-J. Silberberg), Ю. Клюге
(J. Kluge),
С. Ляймгрубера
(S. Leimgruber),
М. Нейфельдера
(М. Neufelder), Г.-Ю. Рьоріха (H.-J. Rohrig), 3. Фьорстера (S. Foerster),
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У. Шпаршу
(U. Sparschu),
Г. Хільгера
(G. Hilger),
Х.-Г. Ціберта
(H.-G. Zibert) та ін.
Вивчення
наукових
джерел,
документів
міжнародних
організацій, нормативно-правової бази та прогресивного досвіду
теологічної освіти в університетах Німеччини підтвердило
доцільність цілісного дослідження означеного феномену, з᾿ясування
його євроінтеграційного потенціалу у контексті Болонського процесу,
що зумовлено необхідністю вирішення таких суперечностей між:

актуальною потребою українського суспільства у
самоідентифікації як приналежного до європейської цивілізації, що
має християнські корені, в об’єктивних знаннях щодо теологічної
освіти в країнах Європи та недостатністю вивчення та глибини
осмислення педагогічних аспектів зазначеного явища;

необхідністю формулювання стратегії Української держави
у галузі релігії із врахуванням позитивних концептуальних ідей
європейського досвіду теологічної освіти та недостатнім ступенем
вивчення означеної проблеми в українському педагогічному просторі;

потребою науковців-компаративістів, а також фахівців у
галузі теології, у вивченні й узагальненні позитивних надбань
теологічних факультетів університетів Німеччини в контексті
формування цілісного уявлення про теологічну освіту в сучасному
світі та практичною відсутністю системних наукових розвідок із
досліджуваної проблематики в Україні.
Мета дослідження полягала у з’ясуванні теоретичних,
організаційних, змістових та методичних основ теологічної освіти в
університетах Федеративної Республіки Німеччини задля визначення
перспективи творчого використання елементів прогресивного досвіду
з досліджуваної проблеми в Україні та розвитку євроінтеграційного
потенціалу теологічної освіти у контексті Болонського процесу.
За нижню хронологічну межу дослідження беремо оголошення
Апостольської конституції «Sapientia Christiana» (1979), що визначила
концептуальні основи теологічної освіти в закладах вищої освіти
Німеччини в кінці ХХ ст. Верхня хронологічна межа визначається
часом практичної реалізації в діяльності німецьких університетів
положень Апостольської конституції «Veritatis Gaudium» (2017),
реформи системи теологічної освіти в контексті освітньої політики
Німеччини та процесів розвитку Європейського простору вищої
освіти. З метою характеристики поняттєво-термінологічного апарату
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науково-педагогічного дослідження теологічної освіти наукова
розвідка здійснювалась у більш широких історичних межах.
Методологічну основу дослідження становлять: положення
наукової теорії пізнання, зокрема, принципи об‘єктивності,
системності, фундаментальності, доказовості та історизму, положення
про взаємозумовленість і взаємозв'язок людини та суспільства,
педагогічних явищ, про методологію та методи сучасних педагогічних
досліджень; методологічні положення порівняльної педагогіки;
логіко-гносеологічний,
структурно-функціональний,
історикопедагогічний та системний підходи до вивчення теологічної освіти.
Для досягнення визначеної мети використовувався комплекс
взаємодоповнюючих методів дослідження: загальнонаукові: аналіз,
синтез, порівняння, узагальнення, систематизація – для вивчення
законодавчих і нормативних документів, що стосуються проблем
теологічної освіти загалом та діяльності теологічних факультетів
університетів Німеччини зокрема; конкретно-наукові: пошуковобібліографічний метод, призначений для виявлення раціонального та
практично-ціннісного досвіду теологічної освіти Німеччини в
наукових працях зарубіжних та вітчизняних авторів й формування
узагальнених оцінок і висновків; герменевтично-лінгвістичний метод
та метод діахронно-термінологічного аналізу використані для аналізу
поняттєво-термінологічного апарату дослідження; інтерпретаторсько-аналітичний метод сприяв здійсненню концептуального аналізу
документальних та літературних вітчизняних і зарубіжних джерел із
використанням методів інтерпретації, систематизації, порівняння та
узагальнення; метод історичного моделювання використано для
відтворення навчального процесу теологічного спрямування
відповідно до історичного періоду; історичний та порівняльноісторичний метод дав змогу порівнювати історико-педагогічні факти,
явища, процеси та результати теологічної освіти в університетах
Європи в цілому та Федеративної Республіки Німеччини зокрема в
історичній ретроспективі; метод логіко-структурного аналізу,
структурно-функціональний та системно-структурний методи
дозволили розкрити структуру компонентів теологічної освіти у ЗВО
ФРН, особливості їх функціонування, взаємозв’язок та взаємовплив;
метод наукової екстраполяції використано для окреслення
можливостей творчого використання елементів конструктивного
досвіду теологічних факультетів університетів ФРН у ЗВО України,
євроінтеграційного потенціалу досліджуваних процесів у контексті
8
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Болонського процесу; емпіричні методи: вивчення навчальної
документації теологічних факультетів університетів Німеччини,
наукове консультування, листування, інтерв'ювання, бесіда, діалог,
дискусія
використовувалися
з
метою
ознайомлення
із
концептуальними засадами реалізації теологічної освіти на
теологічних факультетах університетів Федеративної Республіки
Німеччини та формування відповідних висновків і пропозицій для
вітчизняної вищої школи, вирішення локальних дослідницьких
завдань.
Теоретичною основою дослідження стали фундаментальні
наукові розвідки, у яких висвітлено такі аспекти проблеми:
теоретичні основи релігійного компоненту освіти (Г. Ващенко,
М. Костомаров, К. Ушинський, О. Сухомлинська, М. Прищак, І. Бех,
О. Вишневський, М. Євтух, В. Жуковський, Т. Тхоржевська, М. Бабій,
І. Булига,
П. Ганулич,
Г. Друзенко,
В. Єленський,В. Жуковський,
М. Закович, А. Кислий, А. Колодний, В. Кришмарел, М. Лагодич,
В. Любчик, А. Максименко, В. Мигаленюк, В. Папіжук, О. Пермякова,
О. Романова, Т. Саннікова, З. Таратайцева, І. Петренко, В. Філіпов,
І. Чупілко, П. Яроцький); філософські, історичні та педагогічні аспекти
розвитку вищої освіти у світовому та європейському просторі
(В. Андрущенко,
О. Галус,
О. Гонта,
Т. Добко,
С. Калашнікова,
В. Кремень, С. Курбатов, В. Луговий, О. Овчарук, А. Сбруєва, С. Сисоєва,
І. Степаненко, Ж. Таланова, В. Черниш); теорико-методологічні основи
досліджень в галузі порівняльної педагогіки (Н. Абашкіна, Н. Бідюк,
М. Бойченко, Т. Десятов, О. Заболотна, Т. Кошманова, Н. Лавриченко,
М. Лещенко, О. Локшина, О. Матвієнко, Г. Ніколаї, О. Огієнко,
Л. Пуховська, А. Сбруєва, О. Сухомлинська, Ф. Альтбах (Ph. Altbach),
Х. Біркенс (H. Beerkens), М. ван дер Венде (M. Van der Wende), П. Скотт
(P. Scott), У. Тайхлер (U. Teichler), Ф. Шльосек (F. Szslosek), Б. Шуневич
та ін.).
Основу джерельної бази дослідження становлять:

міжнародні нормативні документи, що визначають свободу
совісті та віросповідання, освіту в галузі релігії;

нормативно-правові документи, що регулюють вищу освіту
в університетах Німеччини та України;

документи церковно-канонічного права, що регулюють
сферу теологічної освіти;
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документи, що формують зміст діяльності теологічних
факультетів ФРН (нормативна та методична документація
теологічних факультетів університетів ФРН);

статистичні матеріали у сфері вищої теологічної освіти
ФРН;

енциклопедії, довідкові та реферативні видання;

матеріали, розміщені на інтернет-сайтах університетів ФРН
та інших інформаційних ресурсах у мережі інтернет;

науково-педагогічна література з питань теологічної та
релігійної освіти німецькою, англійською, російською та українською
мовами;

періодичні видання, збірники наукових публікацій з різних
питань теологічної освіти;

матеріали особистого спілкування (особиста переписка,
бесіда у неформальному спілкуванні).
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ
У розділі здійснено характеристику стану розроблення
досліджуваної проблеми, класифікацію її поняттєво-термінологічного
апарату. На підставі результатів компаративного аналізу широкого
кола джерел подано концептуальні основи теологічної освіти в
університетах Федеративної Республіки Німеччини (ФРН), визначено
місце і роль університету як закладу вищої теологічної освіти в
історичній ретроспективі та в сучасності. Уточнено й конкретизовано
сутність понять «теологія як наука» та «теологія як навчальна
дисципліна», «теологічна освіта», «заклад вищої теологічної освіти»,
подано визначення поняття «навчальні дисципліни теологічного
спрямування».
Для вирішення зазначених завдань застосовано загальнонаукові
методи - аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення;
спеціальні методи порівняльної педагогіки – вивчення іншомовних
писемних джерел (державних та церковних документів, статистичних
даних), системний, структурний, порівняльно-зіставний методи;
емпіричні – спостереження, наукового консультування, листування.
1.1.
Стан
розробленості
класифікація та характеристика
апарату дослідження

досліджуваної
проблеми,
поняттєво-термінологічного

Процеси глобалізації та євроінтеграції України спричинили
активізацію наукових розвідок дослідників-компаративістів щодо
різних
аспектів
розвитку
культурно-освітнього
простору
європейських країн. Така тенденція співпала із часом руйнування
«залізної завіси» та налагодженням співпраці з європейськими
культурно-освітніми інституціями.
Наукове дослідження теологічної освіти в Україні має свої
особливості, зумовлені суспільно-політичними та історичними
факторами, які суттєво вплинули на його спрямування та
результативність. Проаналізуємо основні з них.
Політика державного атеїзму часів СРСР не передбачала ніякої
присутності релігії у суспільстві. З цієї причини дослідження проблем
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теологічної освіти тих країн, що не перебували під тиском ідеології
атеїзму, був фрагментарним, у межах країнознавчого історикокультурного та філософського контексту. Світоглядна та ідеологічна
упередженість до інтелектуального продукту із «ворожого» Заходу не
давала позитивних перспектив для таких досліджень та
конструктивної співпраці у даній галузі.
Ідеологія наукового атеїзму (1954-1991 рр.) перестає бути
домінуючою для вітчизняної вищої школи (востаннє державний
екзамен з наукового атеїзму складали випускники радянських
закладів вищої освіти 1991 року), спочатку змінюється на декларацію
терпимості, а пізніше – і на допустимість релігійного світогляду у
якості альтернативного та маргінального.
Культурно-історичні надбання, визначальні події релігійного
характеру
вітчизняної
історії
починають
розглядатися
у
загальнокультурному світському контексті. Підкреслення наявності
вагомих культурних надбань українського народу, що стали наслідком
релігійного життя, апеляція до «духовних витоків» у більшості
випадків спрямована на підтвердження ґрунтовності та історичності
національної ідентичності, обґрунтованість претензій на духовну
спадщину. Так, широке міжнародне відзначення 1000-ліття Хрещення
Київської Русі у 1988 році стало важливою подією, від якої у
колишньому СРСР розпочався період відродження релігійного життя,
відновлення діяльності давніх та заснування нових закладів духовної
освіти, розвитку місіонерства та релігійного просвітництва.
Напередодні урочистостей у Києві відбулася богословська
конференція, доповіді та матеріали якої опубліковані у
«Богословських трудах» (Богословские труды, 1997).
У зазначений період на пострадянському постатеїстичному
просторі формується науковий інтерес до релігійної освіти як фактору
культурного та духовного відродження, становлення національної
самосвідомості. Проводяться міжнародні та національні наукові
конференції, семінари, на яких розглядаються проблеми теологічної
освіти. Тематика теологічної освіти стає об’єктом розгляду у контексті
досліджень історії духовної освіти, розвитку теологічної думки
минулого і сучасності, а також педагогіки вищої школи, порівняльної
педагогіки, релігієзнавства.
Як свідчить контекстуальний аналіз наукових публікацій
початку 90-х років ХХ ст. (філософських, релігієзнавчих, історичних,
педагогічних), в Україні проблеми теологічної освіти досліджувалися
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фрагментарно, в основному у межах загально філософських тематик,
історії культури, традицій та звичаїв, фольклору, про що свідчить
характер публікацій у вітчизняній науковій літературі (зокрема,
зазначену тенденцію демонструють публікації Центру релігійної
інформації і свободи Української асоціації релігієзнавців, відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С.Сковороди НАН України
авторів В. Д. Бондаренка, С. І. Здіорука, А.М. Колодного, Ю. В. Кривенка,
О. Є. Лисенка, О. М. Сотника та інших). Частина авторів – колишні
партійні функціонери, які відповідали за атеїстичну пропаганду у
відповідних ідеологічних структурах державної влади (наприклад,
В. Д. Бондаренко (Бондаренко Віктор Дмитрович.
Вікіпедія),
О. М. Сотник (Сотник, 2005)).
З метою наукового опрацювання релігійної проблематики
відбулася реорганізація наукових підрозділів Національної академії
наук України: у 1992 р. створено відділення релігієзнавства інституту
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, а у 1993 р. – Українську
Асоціацію релігієзнавців. Зазначені структури, що займалися
дослідженням питань релігії в українському суспільстві, у тому числі й
теологічної освіти, очолив доктор філософських наук професор
А. М. Колодний (Шинкарук, 2002).
На сьогодні європейський вибір нашої країни спонукає брати до
уваги конструктивний досвід країн ЄС у галузі педагогічної діяльності,
що відображують відповідні документи: Рекомендації Парламентської
асамблеї Ради Європи «Щодо релігійної терпимості в демократичному
суспільстві» (1993) (Рекомендація ПАРЄ № 1202) та Національна
доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011)
(Кремень, 2016). В останньому документі надано наукове
обґрунтування та напрями вдосконалення української освіти в
контексті національної самоідентифікації, європейської інтеграції та
глобалізації.
Розпад Радянського Союзу, державна незалежність та
формування України як суверенної європейської держави стали
відправними пунктами інституційного та правового оформлення
нових тенденцій суспільного життя. Так, використання потенціалу
релігії в освітній діяльності стало можливим згідно з Законом України
«Про свободу совісті та релігійні організації» (№ 987-XII від 23 квітня
1991 року) (Закон України «Про свободу совісті та релігійні
організації», 1991), Указом Президента України «Про невідкладні
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків
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тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій»
(№ 279 від 21 березня 2002 року) (Указ Президента України
«Про невідкладні заходи…», 2002), «Про концептуальні засади
вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів
духовно-морального спрямування» (від 29 червня 2006 року) (Рішення
«Про концептуальні засади…», 2006).
Водночас європейська інтелектуальна спільнота активно
розробляла концептуальні підходи до питань релігійного життя та
освіти. У 2007 році у відповідь на глобалізаційні виклики сучасності були
оприлюднені «Толедські керівні принципи викладання питань релігії та
віри у державних школах» (Toledo Guiding Principles on Teaching about
Religions and Beliefs in Public Schools, 2007). У названому документі,
ініційованому з приводу зростання релігійного екстремізму у світі та
формування нових моделей суспільної поведінки у Європі,
сформульовано основоположні підходи до викладання та вивчення
релігії у країнах Європи. Країнам-учасницям ОБСЄ (усього 57 країн) даний
документ рекомендовано до застосування у якості базового для
викладання предметів релігієзнавчого та віроучительного спрямування у
державних школах.
Поява аналізованого документу спричинила зростання
наукового інтересу фахівців до проблем теологічної освіти, про що
свідчить тематика публікацій у матеріалах зарубіжних наукових
конференцій. Серед найбільш значимих наукових конференцій
розглядуваного напряму можна назвати конгрес Міжнародної спілки
соціологів релігії (ISSR), що відбувся у 2017 році у Лозанні (Швейцарія)
за участі дослідників з країн Західної та Східної Європи, США, Канади,
Австралії, Ізраїлю, Індії, країн Африки. В ході конгресу фахівці
обговорювали у чотирьох секціях різні аспекти релігійної освіти у
світській школі (Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies,
2017).
Тематичний аналіз наукових розвідок вітчизняних теоретиків
освіти дозволяє констатувати, що в Україні зростає науковий інтерес
до питань теологічної освіти, тематика релігійного світогляду та
теологічної освіти стала предметом широкого наукового
полідисциплінарного та міждисциплінарного дискурсу в контексті
вирішення загальнодержавних завдань євроінтеграції та співпраці із
освітніми закладами Європи. Підтвердженням даної тенденції є
наукові праці, у яких висвітлено такі аспекти досліджуваної проблеми:
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місце та роль релігійного компоненту в освіті (М. Бабій (Бабій, 2011),
І. Булига (Булига, 2012), І. Бех (Бех, 2012), О. Вишневський
(Вишневський, 2008), П. Ганулич (Ганулич, 2011), Г. Друзенко
(Друзенко), В. Жуковський (Жуковський, 2001), М. Закович (Закович,
2009), М. Євтух (Євтух та Тхоржевська, 2001), В. Єленський
(Єленський, 2010), А. Кислий (Кислий, 2018), А. Колодний (Колодний,
1999), В. Кришмарел (Кришмарел, 2013), М. Лагодич (Лагодич, 2010),
Г. Максименко (Максименко, 2012), О. Пермякова (Пермякова, 2016),
М. Прищак (Прищак, 2008), О. Романова (Романова, 2013), Т. Саннікова
(Саннікова,
2014),
О. Сухомлинська
(Сухомлинська,
2002),
З. Таратайцева (Таратайцев, 2001), Т. Тхоржевська (Євтух та
Тхоржевська, 2001), П. Яроцький (Яроцький, 2009) та ін.).
Окремі аспекти теологічної освіти в Україні та в країнах Європи
розглядались у дослідженнях вітчизняних науковців, зокрема
В. Бодака «Місце релігієзнавчого знання у методології розуміння
національно-духовних процесів у минулому і сьогоденні» (Бодак,
2018), Л. Виговського «Модель державно-церковних відносин як
еталон правового регулювання взаємин держави та релігійних
організацій» (Виговський, 2006), О. Дзюби Теоретико-методологічні
проблеми релігієзнавства: структура та функції релігії (Дзюба та
Хромець, 2007), Т. Євдокимова «Екологічна теологія: питання та
проблеми» (Евдокимов, 2016), Л. Коваленко «До проблем релігійної
освіти у світський державі» (Коваленко, 2005), Ю. Решетнікова
«Організаційно-інституційне забезпечення державно-конфесійних
відносин: вітчизняний та закордонний досвід» (Решетніков, 2014),
В. Хромця «Види та форми християнської богословської освіти»
(Хромець, 2012), С. Цебенко «Право на релігійну освіту: до
характеристики
міжнародних
стандартів»
(Цебенко,
2009),
Д. Шумунової «Релігійні конфлікти в умовах глобалізації» (Шумунова,
2006), Є. Юнусової «Комунікативний простір релігії в європейській
культурі» (Юнусова, 2005).
Історичні дослідження теологічної освіти України у складі
Російській імперії представлені в наукових розвідках таких вчених, як
І. Бродович (Бродович, 2012), А. Введенський (Введенський, 1902),
В. Нєсмєлов (Несмелов, 1913), М. Поснов (Поснов, 1991), П. Свєтлов
(Светлов, 1914), І. Соколов (Соколов), Б. Тітлінов (Титлинов, 1908),
Ф. Тітов (Титов, 1916), Д. Тіхоміров (Тихомиров, 2017), С. Троїцький
(Троицкий, 1905), М. Глубоковський (Глубоковский, 1915), О. Осіпов
(Осипов), И. Тарасова (Тарасова, 2006) та ін. Зазначені автори
15

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

досліджували теологічну освіту в духовних академіях, оскільки
теологічних або богословських факультетів в університетах Російської
імперії ніколи не існувало. Більшість публікацій з’являлись з приводу
відзначення важливих церковно-історичних подій та ювілейних дат.
Оскільки ми позиціонуємо своє дослідження як порівняльнопедагогічне, необхідним є висвітлення стану розроблення наукових
розвідок у галузі педагогічної компаративістики, зокрема, з проблем
порівняльної педагогіки вищої школи.
Положення історії, теорії та методології досліджень в галузі
вітчизняної порівняльної педагогіки викладено у працях таких
науковців, як Н. Абашкіна (Абашкіна, 1999), Р. Артерчук (Артерчук,
2013), Н. Бідюк (Бідюк, 2009), М. Бойченко (Бойченко, 2019),
А. Василюк (Василюк, 2011), Б. Вульфсон (Вульфсон, 1999), Т. Десятов
(Десятов, 2006), Т. Жижко (Жижко, 2013), Т. Кошманова (Кошманова,
2002), Н. Лавриченко (Лавриченко, 2002), М. Лещенко (Лещенко, 1996),
О. Локшина (Локшина, 2011), З. Малькова (Малькова, 1998),
О. Матвієнко (Матвієнко, 2005), Г. Ніколаї (Ніколаї, 2008), О. Огієнко
(Огієнко, 2009), В. Огнев’юк (Огнев’юк, 2010), Ю. Пивовар (Пивовар,
2015),
Л. Пуховська
(Пуховська,
1998),
О. Романовський
(Романовський, 2019), І. Сагун (Сагун, 2010), А. Сбруєва (Сбруєва,
2015), С. Сисоєва (Сисоєва, 2015), Н. Терентьєва (Терентьева, 2012),
Л. Хоружа (Хоружа, 2015), Л. Чулкова (Чулкова, 2010), Ф. Шльосек
(Шльосек, 2002), Б. Шуневич (Шуневич, 2008) та ін.; теорії розвитку
вищої освіти у світовому та європейському просторі (В. Андрущенко
(Андрущенко, 2012), О. Галус (Галус, 2010), О. Гонта (Гонта, 2010),
О. Козлова (Семеног та Козлова, 2019), В. Луговий (Луговий, 2009),
О. Овчарук (Овчарук, 2018), О. Семеног (Семеног та Козлова, 2019),
А. Сбруєва (Сбруєва, 2017), В. Черниш (Черниш, 2015) та ін.).
Характерним прикладом дослідження системи вищої освіти
Німеччини часів «холодної війни» можна назвати розвідки радянських
вчених Є. П. Юпатова та М. І. Ромакіна, яке містить значний обсяг
статистичних даних (Юпатов и Ромакин, 1961).
Серед комплексних досліджень німецької вищої освіти варто
зазначити монографію Воробйова М.Є. (Воробьев, 1972), у якій
науковець подає аналіз трьох реформ вищої освіти, а також аналізує
систему вищої освіти НДР з урахуванням факторів суспільноекономічного та політичного життя країни у період з 1945 року
до1970-х років.
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Питання вищої освіти є складовою комплексного дослідження
радянського вченого О. Ю Ватліна, який у своїй монографії «Німеччина
у ХХ столітті» (Ватлин, 2014) порівнює вищу освіту НДР та ФРН,
водночас формулює висновки з ідеологічних позицій.
Після завершення періоду ідеологічної заангажованості
вітчизняної теорії освіти, дослідження системи освіти у ФРН
об’єктивно викликало науковий інтерес компаративістів завдяки
багатим академічним традиціям та особливої ролі Німеччини у
створенні європейського простору вищої освіти в умовах глобалізації
та євроінтеграції. У контексті нашої теми значний науковий інтерес
мають доробки вітчизняних науковців з таких аспектів досліджуваної
проблеми: особливості німецької моделі підготовки педагогічних
кадрів (Н. Абашкіна (Абашкіна, 1999), В. Кравець (Кравець, 1996),
Л. Пуховська (Пуховська, 1998) та ін.); напрями освітньої політики
ФРН (А. Джурило (Джурило, 2013), Б. Мельниченко (Мельниченко,
2001) та ін.); теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного
спілкування у закладах вищої освіти Німеччини (Чулкова, 2010).
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки вчителів
(у тому числі вчителів релігії) у досліджуваній країні проаналізував
С. Бобраков (Бобраков, 2012).
Широке коло проблем історії зарубіжної та вітчизняної
університетської освіти відображено у наукових працях у галузі
філософії освіти, яку в Україні досліджували В. Андрущенко
(Андрущенко, 2012), Л. Горбунова (Горбунова, 2015), І. Зязюн (Зязюн,
2008), В. Кремень (Кремінь, 2010), М. Култаєва (Култаєва, 2019),
С. Курбатов (Курбатов, 2014), В. Лутай (Лутай, 2005), М. Михальченко
(Михальченко, 2005), В. Огнев’юк (Огнев’юк, 2010), В. Табачковський
(Табачковський, 2005), В. Шинкарук (Шинкарук, 2002), В. Ярошовець
(Ярошовець, 2008) та ін.; у галузі філософії релігії – В. Єленський
(Єленський, В. (2010), Б. Лобовик (Лобовик, 2005), Ю. Кімєлєв
(Кимелев), А. Колодний (Колодний, 1999), М. Попов (Попов, 2015),
В. Стеценко (Стеценко, 2010), В. Хромець (Хромець, 2012; 2019),
Ю. Чорноморець (Чорноморець, 2013).
Проблему розвитку університетської освіти Західної Німеччини
досліджували такі українські науковці, як В. Гаманюк (Гаманюк, 1995),
Т. Голуб (Голуб, 2011), М. Дужа-Задорожня (Дужа-Задорожня, 2009;
2014), М. Желуденко (Желуденко, 2006), Т. Зданюк (Зданюк, 2012а;
2012б), Н. Махиня (Махиня, 2009), Н. Мірошніченко (Мирошниченко,
2000), Г. Поберезька (Поберезська, 2005).
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Основу першоджерел нашого дослідження становлять наукові
розвідки німецьких науковців, у яких містяться дані про стан
університетської теологічної освіти Німеччини. У процесі відбору та
дослідження таких джерел ми керувалися порадами німецьких
фахівців професора Т. Бремера (Thomas Bremer), професора
Ю. Кьонеман (Judith Könemann), а також наукових співробітників та
студентів теологічного факультету Вестфальського університету
імені Вільгельма (Мюнстер) Давіда Кульке (David Kulke), Анни Кульке
(Anna Kulke), Назара Ясіновського (Nazar Yasinovskyy), Ксенії Балякін
(Xenia Balyakin) та інших. Наукові консультації надавали професор
Володимир Бурега (Київська Духовна академія та семінарія),
професор Віталій Хромець.
Фундаментальне дослідження розвитку західноєвропейських
університетів у другій половині ХХ ст. провів німецький історик В. Рюг
(W. Rüegg) (Rüegg, 2010). Його багатотомне видання «Історія
університетів у Європі» (2010) заслужено займає місце одного з
найавторитетніших досліджень університетської освіти сучасності.
Важливе значення для наукового дослідження різних аспектів
теорії і практики релігійного життя у Німеччині, у тому числі й
теологічної освіти, має дванадцятитомне фундаментальне академічне
німецькомовне видання «Лексикон теології та Церкви» (Lexikon für
Theologie und Kirche, 2009). У тексті «Лексикону» міститься понад
25 000 термінів, а також понад 16 000 статей. Колектив авторів
складає понад 4500 визнаних науковців. Зазначене академічне
видання протягом 1993-2001 рр. було тричі перевидане.
Використання матеріалів «Лексикону» у нашому дослідженні значною
мірою сприяло вірному розумінню суті явищ та процесів теологічної
освіти в університетах Німеччини, теології як галузі науки загалом та
напряму вищої освіти зокрема.
Значний обсяг інформації з питань теологічної освіти містить
німецькомовний інтернет-ресурс Kathpedia (Kathpedia), заснований у
2006 році. Ресурс є вільною католицькою енциклопедією, що містить
наразі 10 390 статей німецькою мовою. Доступ до ресурсу вільний
(http://www.kathpedia.com/index.php?title=Hauptseite).
У 1895 р. опубліковано англомовне фундаментальне
дослідження Гастінгса Решдалла (Hastings Rashdall) «Університети
Європи у Середні віки» (The Universities of Europe in the Middle Ages), яке
містить значний обсяг першоджерел та вважається однією з
авторитетних наукових праць, яка регулярно перевидавалася
18

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

(востаннє – у 2010-х рр.) (Hastings Rashdall, 2010).
Серед основних видань, що складають джерельну базу нашого
дослідження, слід зазначити англомовне п’ятитомне видання «The
History of European Universities. Work in Progress and Publications», яке
було надруковане у 1977–1981 рр. за ред Дж. Флетчера (J. M. Fletcher).
Слід зазначити періодичні видання, в яких публікуються
матеріали про європейську університетську освіту. Регулярно
випускається міжнародна серія публікацій «History of Universities».
У Франції з 1978 р. друкується журнал «Histoire de l’éducation», у якому
опубліковано багато матеріалів з історії університетів Європи (Histoire
de l'éducation; Tervoort, 2005).
Вагомий внесок у дослідження історії виникнення перших
університетів Німеччини зробили німецькі дослідники Т. Ельвайн
(T. Ellwein) (Ellwein, 1992), Б. Кем (B. Kehm) (Kehm, 2008; 2004; Kehm &
Teichler, 1996), В. Рюгг (W. Rüegg, 2010; 1978), П. Морав (P. Moraw)
(Moraw, 1982; 2005).
Питання організації університетської освіти у Німеччині
висвітлено у працях дослідників Ф. Мейера (F. Meier) (Meier, 2009),
Г. Деніфле (H. Denifle) (Denifle & Chatelain, 1889-1991), К. Керста
(C. Kerst) (Kerst et al., 2005), В. Роуга (W. Rüegg) (Rüegg, 1978; 2010),
Д. Бернал (D. Bernal) (Bernal, 2006) та ін., наукові розвідки яких
використовували майже всі науковці, які досліджували заклади вищої
освіти Німеччини. Аналіз творів названих вище авторів дає
можливість дійти висновків щодо розуміння навчального процесу в
умовах Болонських реформ та особливостей теологічної освіти в
сучасній університетській системі.
Отже, на думку німецьких фахівців, навчальний процес у
сучасному університеті є системною реалізацією комплексного
потенціалу закладу освіти зі створення умов і можливостей для
максимальної особистісної соціалізації студентів. Надаючи освітні
послуги, університет формує як універсальні компетентності
студентів, що потрібні під час вирішення основних життєвих завдань у
різних сферах професійної діяльності, так і специфічні ‒ фахові,
притаманні саме обраній професії. Німецька система університетської
освіти формувалася протягом століть і має давні академічні традиції.
В сучасних умовах вона є прикладом європейської демократичної,
інноваційної системи освіти.
Характеристика проблематики досліджень німецьких науковців
у галузі вищої теологічної освіти може бути доповнена такими
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напрямами та іменами: організаційні аспекти теологічної освіти
досліджували німецькі вчені Готфрід Біттер (Gottfried Bitter) (Bitter et
al., 2002), Бернард Гром (Bernhard Grom) (Grom, 1992), Хельмут Ханіш
(Helmut Hanisch)
(Hanisch,
2010),
Ганс
Гюнтер
Хаймброк
(Hans Günter Heimbrock)
(Heimbrock,
2013),
Норберт
Метте
(Norbert Mette) (Mette, 1986), Фрідріх Швайцер (Friedrich Sweitzer)
(Sweitzer, 1999), Ганс Георг Зіберт (Hans-Georg Ziebert) (Sjöborg &
Ziebert, H.-G. (2017). Окремі аспекти теологічної освіти висвітлювались
у працях Г. Кюнга (Hans Küng) (Küng, 2015), Дж. Хіка (John Harwood Hick)
(Hick, 1985), Ф. Шлейєрмахера (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)
(Gesamtausgabe der Werke Schleiermachers in drei Abteilungen – Friedrich
Schleiermacher’s sämmtliche Werke).
Подальша деталізація характеристики джерельної бази
дослідження вимагає пояснення основоположних типологічних ознак
досліджуваного феномену. У результаті систематизації джерел нами
виокремлено три основні напрями теологічної освіти у Німеччині:
1.
Фахова
теологічна
підготовка
кандидатів
у
священнослужителі та інших співробітників церковних структур та
підрозділів, науковців, що спеціалізуються на окремих темах
теологічного спрямування, консультантів та експертів.
2.
Фахова підготовка педагогічних кадрів для викладання
релігії у школі та інших навчальних закладах.
3.
Фахова підготовка кадрів у галузі культурології, експертів
та фахівців у галузях суспільної діяльності, де одним з учасників є
церква (журналістика, благодійництво, соціальна робота тощо).
Навчання та фахова підготовка кандидатів церковно- та
священнослужителів в університетах Німеччини (курс так званої
«повної теології») є однією із концептуальних складових діяльності
теологічних факультетів (див. Sapientia Christiana розд. 1, п. 1.2).
Зазначений напрям діяльності досліджували такі визнані німецькі вчені,
як А. Бюнкер (Arnd Bünker) (Bünker & Gellner, 2011), Дж. Колле (Giancarlo
Collet) (Collet, 1984), Р. Файтер (Reinhart Feiter) (Feiter, 1994), А. Франц
(Ansgar Franz) (Becker & Franz, 2012), Е. Мунданйогл (Eva Mundanjogl),
К. П. Сайак (Claus Peter Sajak) (Könemann, Sajak, Lechner, 2017), А. Церфас
(Alexander Zerfaß) (Zerfaß, 2017).
Педагогічні та методичні аспекти підготовки майбутніх
священнослужителів в німецьких університетах вивчаються в рамках
навчальної дисципліни «Практична теологія», розділ «Релігійна
педагогіка». У зазначеному напрямі працювали такі німецькі вчені:
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Г. Біттер (G. Bitter) (Bitter et al., 2002; Bitter, 2006), Б. Гром (B. Grom)
(Grom, 1992, 1996; 2007), Х. Ханіш (H. Hanisch) (Hanisch, 2010),
Г. Г. Хаймброк (H. G. Heimbrock) (Heimbrock, 1998; 2010; Heimbrock et al.,
2013), Н. Метте (N. Mette) (Mette & Gutmann, 2000; Mette, 2010),
Ф. Швайцер (F. Sweitzer) (Sweitzer, 1999, 2014; 2013), Г. Г. Зібертц
(H.-G. Ziebertz) (Ziebertz & Riegel, 2009; Sjöborg & Ziebert, 2017).
Напрям «Релігійна дидактика», що викладається на теологічних
факультетах університетів Німеччини в контексті курсу практичної
теології, досліджували такі німецькі науковці: Ульрік Бауманн (Ulrike
Baumann) (Baumann, 2008; 2014) Пауль Хайманн (Paul Heimann)
(Heimann, 1976), Георг Хільгер (Georg Hilger) (Hilger et al., 2014),
Крістіна Каллоч (Christina Kalloch) (Kalloch, 2014), Юдіт Кьонеманн
(Judith Könemann) (Könemann, 2020; 2018; 2010; 2017), Ганс Мендл
(Hans Mendl) (Mendl, 2019; 2018), Гілберт Майер (Hilbert Meyer) (Meyer,
2007), Клаус Пітер Сайяк (Clauß Peter Sajak) (Sajak, 2007a; 2007b, 2013;
2017a; 2017b, 2013; 2019).
Іншим
напрямом
діяльності
теологічних
факультетів,
визначеним у концептуальних документах (детальний аналіз даного
аспекту проблеми подано у розділі 2), є фахова підготовка викладачів
релігійних дисциплін, викладання яких передбачено навчальними
планами шкіл та інших типів закладів освіти Німеччини. Значна
кількість фахівців з теології, які успішно завершили курс навчання на
теологічних факультетах Німеччини, стають вчителями релігії у
школах та інших закладах освіти, тому вважаємо важливим дослідити
роботи німецьких науковців у зазначеному напрямі. Проблематика
організації підготовки висококваліфікованих фахівців з теології до
викладання релігійних дисциплін у навчальних закладах Німеччини
досліджена у німецькій педагогічній науці, про що свідчать праці
У. Бауман (U. Baumann) (Baumann & Schweitzer, 2014), К-Е. Ніпкова (К.Е. Nipkow) (Nipkow, 2002), Г. Леммерманна (G. Lämmermann)
(Lämmermann, 2005), Г. Рюппелля (G. Rüppell) (Rüppell, 1977),
Д. Ціллессена (D. Zillessen) (Zilleßen, 2004), Д. Ціллєфлена (D. Zilleflen)
(Zilleflen, 2003; 2003), Г.-А. Штемпеля (H.-A. Stempel) (Stempel, 1979;
2001), К.-Т. Шайльке (К.-Т. Scheilke) (Scheilke, 2003) та ін.
Питання змісту та методики викладання релігії у дошкільних
установах, різних типах шкіл Німеччини, професійних навчальних
закладах, а також підвищення кваліфікації вчителів релігії та
вдосконалення якості викладання, висвітлені у роботах таких
науковців, як Г. Беверсдорфф (Н. Bewersdorff) (Bewersdorff, 1999),
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Б. Ендорфф
(В.
Jendorff)
(Jendorff,
1983),
Г.-Й. Зільберберг
(H.-J. Silberberg) (Silberberg, 2001), С. Ляймгрубер (S. Leimgruber)
(Leimgruber, 2000; 2004; 2007; 2011), Г.-Ю. Рьоріх (H.-J. Rohrig) (Rohrig,
2000; 2001), 3. Фьорстер (S. Foerster) (Foerster et al., 2003), Г. Хільгер (G.
Hilger)
(Hilger
et
al.,
2010),
Х.-Г. Ціберт (H.-G. Zibert) (Ziebertz et al., 2005).
Компетентнісний підхід та питання міжкультурної комунікації
досліджували німецькі вчені Г. Ауернхаймер (G. Auernheimer)
(Auernheimer, 2013), А. Метцінгер (A. Metzinger) (Metzinger, 1993).
Релігійна дисциплінарна компетентність розглядається у низці
публікацій німецьких дослідників, таких як Б. Ділгер (B. Dіlger) (Dіlger,
2005; 2007), А. Кьорбер (A. Körber) (Körber, 2012; 2010), Г. Рот (H. Roth)
(Roth,1971), Ф. Шотт (F. Schott) (Schott & Ghanbari, 2008).
Підготовка фахівців у галузі церковно-суспільної співпраці є
новим напрямом, який перебуває на стадії впровадження. Зазначений
напрям передбачає фахову підготовку кадрів у галузі культурології,
експертів та фахівців у галузях суспільної діяльності, де одним з
учасників є церква (журналістика, благодійництво, соціальна робота
тощо). У Вестфальському університеті імені Вільгельма (Мюнстер)
такий курс має назву «Master Christentum in Kultur und Gesellschaft».
Зазначена проблематика розглядається у наукових працях таких
німецьких фахівців, як А. Арндт (Andreas Arndt) (Arndt, A. (2015),
У. Барт (Ulrich Barth) (Barth, 2003), В. Граб (Wilhelm Gräb) (Gräb, 2019),
Г. Фолкер (Gerhard Volker) (Volker, 2019), Т. Бетч (Tilmann Betsch)
(Betsch, T. et al. (1999), Й. Хьофліх (Joachim R. Höflich) (Höflich, 1988),
Т. Брокманн (Thomas Brockmann) (Brockmann & Filmer-Sankey, 2002),
K. Мюллєр (Klaus Müller) (Müller, 2002), К. Ціммерманн (Klaus
Zimmermann) (Zimmermann, 2014).
Питаннями систематизації сучасних методів навчання
займалися такі німецькі науковці: Б. Адл-Аміні (B. Adl-Amini) (AdlAmini, 1993), Б. Берендт (B. Berendt) (Berendt et al., 2006), Н. Л. Гейдж
(N. L.Gage) та Д. Берлінер (D. Berliner) (Gage & Berliner, 1986),
Ф. Вальдхерр (F. Waldherr) та К. Вальтер (C. Walter) (Waldherr & Walter,
2009), А. Вінтелер (A. Winteler) (Winteler, 2011). Найбільш
авторитетними у німецькомовному науково-педагогічному середовищі
визнано систематичні дослідження методів навчання Хільберта Мейєра
(Hilbert Meyer) (2002), Крістіана Яшинскі (Christian Jaschinski) (2008) та
Пітера Баумгартнера (Peter Baumgartner) (2011).
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Теоретичні і практичні аспекти православної теологічної освіти
в Україні досліджували такі науковці: історичний аспект православної
освіти – В. Пащенко (Пащенко, 1993), М. Талалай (Талалай, 2002),
Д. Поспеловський (Поспеловский, 1995), Г. Степаненко (Степаненко,
2002), В. Липинський (Липинський та Рощина), С. Мешковая
(Мешковая, 2011), В. Денисенко (Денисенко, 2011) та ін. Сучасний стан
і перспективи розвитку православної освіти вивчали А. Кислий
(Кислий, 2011), О. Панасенко (Панасенко, 2012), М. Лагодич (Лагодич,
2010), А. Колодний (Колодний, 1999), О. Рогова (Рогова, 2018),
М. Закович (Закович, 2001), Л. Рощина (Липинський та Рощина) та ін.
Дослідження теологічної освіти потребує пояснення понять і
термінів, що відображують її специфіку.
Увесь масив термінів і понять, що відображають сутність нашого
дослідження, можна умовно об’єднати у три групи:
1)
терміни та поняття, що відображають сутність та зміст
теологічної освіти відповідно до віровчення;
2)
терміни та поняття, що відображають сутність норм та
правил, якими керуються структурні одиниці ЗВО Німеччини, що
надають освіту у галузі теології (кафедри, факультети, напрями
підготовки тощо);
3)
терміни та поняття, що відображають процес педагогічної
взаємодії, спрямованої на формування компетентностей фахівців з
теології.
З огляду на зазначене пропонуємо таку класифікацію понять
нашого дослідження: теологічні; нормативні; педагогічні.
Для подальшого використання дамо характеристику кожної
групи.
1.
Теологічні терміни та поняття. Терміни, що описують
освітній процес у галузі теології, викладені у відповідних церковних
документах та розкривають сутність норм і правил, що визначають
приналежність теологічного факультету та його окремих підрозділів
до конкретної конфесії або релігійної традиції. Оскільки основна мета
норм церковно-канонічного права – визначити унікальність
конкретної віросповідної ідентичності та окреслити її якісні межі,
регулювати внутрішнє релігійне життя релігійних громад та окремих
осіб, то відповідна термінологія, за допомогою якої досягається
зазначена мета, максимальною мірою відображує таку ідентичність.
Відповідно до усталеної традиції, що веде свій початок від
Середньовіччя, теологічні факультети перебувають під опікою
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відповідних конфесій, від імені яких ведеться підготовка фахівців:
зміст навчального процесу повністю формує відповідна конфесія
через систему конкордатів, що є унікальною формою взаємодії
світської держави із конфесіями, які визначають релігійний склад
населення та зареєстровані у державних органах.
У
межах
нашого
дослідження
ми
використовуємо
дванадцятитомне фундаментальне академічне німецькомовне
видання «Лексикон теології та Церкви» (Lexikon für Theologie und
Kirche, 2009).
2.
Нормативні терміни та поняття. До нормативних
термінів та понять, що використовують для характеристики
нормативного регулювання навчального процесу на теологічному
факультеті, віднесено юридичні нормоутворювальні визначення, а
також поняття церковно-канонічного права. Юридичні терміни та
поняття описують процес діяльності теологічних факультетів як
суб’єктів публічного права, що визначає їх юридичний статус та
особливості функціонування в освітньому просторі у межах норм
державно-церковного права (нім. - Staatskirchenrecht) (Listl und Pirson,
1994), взаємодії з державою та іншими суб’єктами правового поля
ФРН, з учасниками освітнього процесу та оточуючим соціальним
середовищем. Терміни та поняття, що описують норми церковноканонічного права (нім. - Kanonisches Recht) (Documents of The Second
Vatican Council), визначають зміст, організаційні форми та методи
безпосередньої діяльності теологічного факультету та відображають
його релігійну специфіку.
Для досягнення мети дослідження ми використовуємо
термінологію, зміст якої розкривають нормативні документи
світського та церковно-канонічного права.
Застосування методів спостереження, інтерв᾿ювання та бесіди
дозволяє констатувати, що cпецифіка теологічних факультетів як
навчально-наукових підрозділів університетів полягає у творчому та
органічному поєднанні релігійного змісту зі світською формою
навчання. Норми церковно-канонічного права у поєднанні із нормами
світського утворюють функціональну модель практичної діяльності
кожного конкретного теологічного факультету, які можуть мати
відмінності, але зберігають єдність концепції, визначеної у
відповідних церковних документах.
Нормоутворюючу функцію також мають академічні традиції
теологічних факультетів. Традиції німецьких університетів, закріплені
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у конкордатах та захищені законодавством ФРН, визначають види та
способи впливу релігійних центрів на діяльність відповідних
теологічних факультетів та інших структурних підрозділів
теологічної освіти.
Прикладом такої традиції є церемонія Actus Academicus, що стала
завершенням зимового семестру 2019 року на теологічному
факультеті Вестфальського університету імені Вільгельма (Мюнстер,
ФРН), де ми мали змогу ознайомитись із особливостями проведення
такого заходу безпосередньо під час наукового стажування (Actus
Academicus des Wintersemesters 2018/2019).
3.
Педагогічні терміни та поняття, що описують навчальний
процес на теологічних факультетах університетів ФРН, є
загальноприйнятими у сфері педагогіки вищої школи Німеччини.
Надамо пояснення основним з них.
Одним з ключових понять нашого дослідження є поняття
«теологічна освіта». Змістовне навантаження цього поняття дозволяє
визначити теологічну освіту як феномену сучасної вищої освіти та
використати для наукового дослідження.
Теологічна освіта є напрямом університетської освіти Німеччини з
початку ХІІІ ст. Аналіз досліджень історії теологічної освіти (див.
Justo L. González (González, 2010)), Harold H. Rowdon (Rowdon, 1971), Gerard
Mannion (Mannion, 2017), Roger Haight (Haight, 2000), H. Meyer (Meyer,
2007), Zachary Purvis (Purvis, 2017), Thomas Albert Howard (Howard, 2016),
Johannes Wischmeyer (Wischmeyer, 2008), Johannes Zachhuber (Zachhuber,
2013), Thomas A. Brady Jr. (Brady, 2009), Karen Petersen Finch (Finch, 2011)
та ін.) свідчить, що зазначений феномен виник та розвивався у різні часи
та у різних соціокультурних та історичних контекстах, змінюючи форми і
методи практичного втілення.
Академічний енциклопедичний довідник «Lexikon für Theologie und
Kirche» визначає теологічну освіту як напрям освітньої діяльності,
спрямований на фахову підготовку: «Навчання теології – це передумова
для підготовки священнослужителів та вчителів релігії» (Lexikon für
Theologie und Kirche, 2009).
Аналіз змісту документації, що формує концепцію теологічної
освіти в університетах Німеччини та відображає їх діяльність (список
документів додається) (Könemann, 2020), а також наукових розвідок з
досліджуваної проблеми дозволяє дійти висновку, що теологічна
освіта – це напрям освітньої діяльності закладів вищої освіти
(державних і релігійних), спрямований на формування комплексу
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професійних компетентностей фахівців у галузі духовного життя та
віровчення відповідної конфесії чи релігійної традиції.
Дослідження визначень, поданих у академічних виданнях
(Lexikon für Theologie und Kirche, 2009), дає підстави вважати, що
теологічна освіта є різновидом професійної освіти у галузі віровчення
та духовного життя, що виокремлює її з інших сфер, у тому числі й з
релігійної освіти як більш загального поняття. Вона передбачає не
лише засвоєння знань, умінь та навичок, але й практику побудови
власного духовного життя відповідно до настанов і вимог віровчення.
Зазначена специфіка формує певний контингент студентів, а
також викладачів, побудову навчального процесу як єдності
теоретичної підготовки, практичних навичок у галузі духовного
життя, участі в богослужіннях та сакраментальних практиках своєї
віри. Від особистого та професійного спрямування фахівців-теологів у
практичній діяльності залежить специфіка вивчення тих чи інших
спеціальних навчальних дисциплін теологічного циклу.
Дослідження історії вищої освіти виявляють тенденцію до зміни
значущості теологічної освіти в залежності від ролі та місця релігії у
житті суспільства. Так, у часи виникнення перших університетів
теологічна освіта визнавалася найвищим щаблем освітньої підготовки
в університеті. У подальшій історії ми можемо спостерігати, як під
впливом панівних ідеологічних тенденцій, що визначали позитивне
або негативне ставлення до релігії або до окремих елементів
релігійного життя у Німеччині або в окремих її частинах, визначалися
ставлення до теологічних факультетів місцевих університетів, до
духовних осіб та релігійних діячів, до релігійних концепцій і традицій
серед населення.
Підтвердженням даної тези є унікальний історичний шлях
кожного теологічного факультету в Німеччині, що відтворив не лише
релігійну, а й політичну та громадянську історію місця свого
виникнення та існування, особливості міжконфесійних стосунків,
діяльності видатних релігійних діячів, церковних та академічних
традицій.
Освітній простір Німеччини у нормативних (світських та
церковних) та методичних документах визначає специфіку
теологічної освіти, її місце серед інших напрямів фахової підготовки,
надає потенційні можливості для успішної професійної діяльності.
Сучасна теологічна освіта поєднує у собі традиційний розподіл
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предметів, визначений у відповідності до віроучительних нормам, а
також сучасні академічні тенденції до інтеграції та спеціалізації.
Дослідження
змісту
Апостольських
конституцій
«Sapientia Christiana» та «Veritatis Gaudium» (докладний аналіз подано
у розділі ІІ) дозволяє дійти висновку, що для усіх навчальних
дисциплін, що утворюють цикл вивчення католицької теології,
характерним є тісний зв'язок між собою, а також із актуальними
гуманітарними дисциплінами, застосування сучасних наукових методів
у поєднанні із неухильним слідуванням основам церковного віровчення.
Теологічні факультети будують навчальний процес, поєднуючи
традиційну структуру теологічної освіти та сучасну проблематику, що
містить теологічні аспекти: низка теологічних факультетів має
навчальні програми інтегрованого характеру, що формують
компетентності для успішної практичної діяльності в сучасному світі.
Дослідник С. Колєсніков вважає, що сутність теологічної освіти у
класифікаційній належності до науки та навчальної дисципліни
визначає термін «теологічність»: характеристика особливої форми
реальності, заснованого на визнанні Божественного творіння як
базисного принципу світобудови та визнанні інтенціональності буття
по відношенню до цілей, що визначені Божественною волею
(Колесников, 2018).
У німецькому науковому середовищі термін «теологічна освіта»
(нім. – Die Theologische Ausbildung) є досить широко вживаним та
відображає його концептуальний зміст. Саме таку назву має напрям
освітньої діяльності, у межах якого вивчаються навчальні дисципліни
теологічного циклу. Факультети університетів у Німеччині, на яких
навчаються особи, що прагнуть здобути вищу освіту в галузі теології,
мають назву теологічних (нім. – Das Theologosche Fakultät).
Слід зазначити, що термін «теологічна освіта» застосовується по
відношенню до усіх конфесійних напрямів, у тому числі й до освіти у
галузі ісламу, іудаїзму та православ’я. Така концептуальна
визначеність у застосування терміну «теологічна освіта» є
результатом консенсусу у європейському освітньому просторі
(Хромець, 2012).
На думку Козирєва Ф. М., який досліджував проблематику
релігійної освіти у Європі та у світі, серед педагогів, що займаються
релігійною освітою, досягнуто консенсусу відносити термін «релігійна
освіта» до галузі шкільної освіти, а термін «теологічна освіта» – до галузі
вищої освіти, якої набувають студенти університетів та інших ЗВО, а
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також конфесійних закладів рівня вищої освіти (хоч можуть мати різні
назви відповідно до традиції, що склалася) (Козырев, 2010).
Аналіз основоположних документів, на яких базується зміст
навчання на теологічних факультетах християнського спрямування
(див. Апостольські конституції Sapientia Christiana (Apostolic
Constitution Sapientia Christiana) та Veritatis Gaudium (Apostolic
Constitution Veritatis Gaudium)), дають змогу з’ясувати, які саме
навчальні дисципліни, у якій послідовності та за яким обсягом мають
вивчати студенти теологічних факультетів різних напрямів
спеціалізації. На підставі зазначених основоположних документів
університети розробляють курикулум своїх теологічних факультетів
та організовують освітню та наукову діяльність.
Аналіз змісту зазначених церковних документів дозволяє нам
дійти висновку, що найважливішими розділами християнської
теологічної освіти є:
1.
Вивчення та інтерпретація Святого Письма (біблеїстика,
герменевтика).
2.
Вивчення, інтерпретація, апологія та систематичне
викладення церковного віровчення та морального вчення
(апологетика, догматичне богослов’я, основне богослов’я, патрологія).
3.
Дослідження історії Церкви та різних аспектів її життя.
4.
Дослідження внутрішніх аспектів церковного життя:
богослужіння, структури та внутрішнього впорядкування, дисципліни
(літургіка, канонічне право, аскетика, пастирське богослів’я).
Таким чином, у процесі дослідження з’ясовано, що педагогічні
терміни та поняття, що описують теологічну освіту Німеччини як
феномен вищої освіти, виокремлюють її як особливий напрям, що
фактично є найдавнішим в історії університетської освіти цієї країни,
визначають її спорідненість з іншими напрямами освіти та одночасно
її специфіку.
Отже, застосовуючи метод структурно-логічного аналізу
теологічної освіти як феномену сучасної вищої освіти Німеччини, ми
дійшли таких висновків:

теологічний контент є змістовною складовою теологічної
освіти;

система правових, світських та релігійних норм і правил
створює зовнішні умови для реалізації теологічної освіти;
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педагогічна складова відіграє інструментальну роль, що
забезпечує ефективне та якісне функціонування теологічної освіти в
сучасному університеті.
Кожний
елемент
цієї структури
включає
відповідні
спеціалізовані групи понять, що у своїй сукупності та
взаємодоповненні описують цілісний процес теологічної освіти.
Таким чином, аналіз стану досліджуваної проблеми дозволяє
нам виявити фактори впливу об’єктивного та суб’єктивного
характеру, що зумовили особливості нинішнього стану теологічної
освіти в Німеччині та Україні.
1.2. Генеза розвитку теології та теологічної освіти у
доуніверситетський та університетський періоди розвитку
Підготовка церковно- та священнослужителів в університеті
зумовлює потребу у формуванні теології як галузі знань.
Герменевтичною основою теологічної освіти є теологія як духовний
та культурно-історичний феномен. Застосовуючи методи логікоструктурного аналізу, історичний, герменевтично-лінгвістичний,
з’ясуємо розуміння ключового для нашого дослідження поняття
«теологія» та його змістову трансформацію в історичній
ретроспективі.
Дослідження літературних джерел (праці Діогена Лаертського,
Клімента Олександрійського) дає підстави вважати, що першим, хто
використав термін «теологія», був учитель Піфагора Ферекід
Сіроський (584/83-499/98 рр. до н. е.) у своєму прозаїчному творі
«Семинедріє» (грец. - Ἑπτάμυχος) (В. Фрагменти). Пізніше (360 р. до н.е.)
термін «теологія» зустрічаємо у праці Платона «Держава» (Платон).
Вперше слово θεολογία зустрічається у значенні «вчення про богів» (The
Republic By Plato; Aristotle). Теологами називали поетів – Орфея, Гесіода,
Гомера.
У Аристотеля (Аристотель) теологія розглядалася як «перша
філософія», наука, що досліджувала перші початки і причини, «наука
заради науки», знання не лише «про божественне», але і саме
божественне. «Божественне знання – найпочесніше. А божественне
воно у всякому випадку удвічі, адже і те знання, яке швидше за все
личить мати Богу, є божественним, і усяке, що лише трактує про
божественне… З одного боку, Бог усім здається однією з причинних
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основ і деяким початком. З іншого боку… ним можна володіти або
лише одному Богу, або Богу понад усе» (Аристотель). Теологія у
Аристотеля – найвища з наук, до переліку яких входять математика,
вчення про природу, вчення про божественне як Першодвигун
(Аристотель).
Основоположники античної філософської думки Платон і
Аристотель у своїх трудах систематично застосовували термін
«теологія» та визначили його змістовне значення.
У стоїцизмі з його пантеїзмом та переконанням в одночасній
тілесності та божественності космосу, теологія розчиняється у фізиці
та космології. Крім теології як раціональних роздумів про вищі основи
буття або богах, існувала теологія як теургічна практика (Clarke,
2003).
В епоху християнства першим термін «теологія» використав
Афінагор Афінський у своїх апологетичних працях, на якого пізніше
посилаються Климент Олександрійський, відомий засновник
Олександрійської теологічної катехитичної школи, а також Ориген
(Origen, 2017).
На думку Р. Гайнцманна (R: Неіnzmann), питання про визнання
теології наукою вперше виникло у ХІІІ ст. в ході дискусій щодо
рецепції філософії Арістотеля, який уперше дав визначення будьякого знання як науки та описав відповідні критерії (Гайнцманн,
2009).
Християнська рецепція терміну «теологія» та набуття сенсу
окремої науки та навчальної дисципліни відбувається за участі П’єра
Абеляра (Pierre Abélard) (1079 – 1142). У трактаті «Теологія вищого
блага» (Theologia Summi Boni, 1987) він уперше застосовує термін
«теологія» у контексті елементу освітньої діяльності. Завдяки Абеляру
теологія виокремлюється з філософії та займає центральне місце у
системі університетської освіти.
Заслуга вченого полягає у започаткуванні сучасного розуміння
теології як самостійної науки та теологічної освіти як окремого її
напряму. Хронологічно цей процес співпадає з появою перших
європейських університетів, де теологія займала центральне місце та
вважалася найвищим щаблем університетської освіти. У розумінні
Абеляра теологія розкриває свій зміст як науки через такі складові, які
згодом стали окремими навчальними дисциплінами: догматика,
каноніка, екзегетика, етика.
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Значну роль у виокремленні теології як самостійної науки
відіграли погляди Фоми Аквінського, що були сформульовані у його
догматичних творах (перш за все, «Сума теології», «Сума філософії»)
(Аквинский; Аквинский, 2004). Завдяки йому теологія стала наукою,
яку вивчали студенти від часів заснування одного з перших
європейських університетів – Паризького (1200 р.). Донині
філософське вчення Фоми Аквінського (томізм) є офіційною
доктриною католицької церкви, а професори теології та філософії,
вступаючи на посаду, присягаються на Біблії дотримуватись у
викладанні світоглядної філософської концепції томізму.
Таким чином, ми з’ясували, що наведене визначення теології як
науки та навчальної дисципліни з часу виникнення перших
європейських університетів та теологічних факультетів як вищої
ланки освіти є по суті таким, що застосовується нині, і у контексті
нашого дослідження подальшого уточнення не потребує.
Термін «теологія» поступово починає застосовуватися не лише
до християнства, але й до інших типологічно та концептуально схожих
релігійних світоглядних систем, які в період нового часу починають
об’єднуватися під терміном «релігія». Теологія формується як
інструментальний феномен, покликаний реагувати на запити
релігійної традиції або конфесії в межах цієї традиції, які виникають в
процесі її становлення.
Специфіка
нашого
дослідження
потребує
з’ясування
термінологічного значення досліджуваного концепту у контексті
німецької системи вищої освіти. Найбільш авторитетне академічне
німецькомовне видання у галузі теології «Lexikon für Theologie und
Kirche» (Lexikon für Theologie und Kirche (Lexikon für Theologie und
Kirche, 2009) (далі – «Лексикон») подає таке визначення теології:
«Теологія (у перекладі з грецької − слово про Бога, навчання від Бога)
– це наука про віру. Теологія відображає методичні основи віри, її
розвиток і практичні наслідки (не слід плутати із зовнішнім
спостереженням віри та описовою теологією). Християнська теологія
(у розумінні напряму освітньої підготовки) складається з таких
дисциплін:
1. Біблейська теологія (екзегеза Старого та Нового Заповітів).
2. Історична теологія: патристика (писання та вчення отців
Церкви), стародавня, середньовічна та нова історія Церкви.
3. Систематична теологія: фундаментальна теологія (питання
про передумови та раціональні основи віри); догматика (наукове
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викладення теології), моральна теологія (як будувати життя у
відповідності до віри).
4. Практична теологія: пастирська теологія, церковне право,
літургіка, релігійна педагогіка, християнське суспільствознавство»
(Lexikon für Theologie und Kirche, 2009).
Інше академічне німецькомовне видання «Церква, теологія і
освіта» (Kirche, Theologie und Bildung) (Münk & Durst, 2009) подає таке
визначення поняття християнської теології:
1.
Практика богоспілкування, що походить від віри та
молитовного звернення людини до Бога як суб’єкту віри, надії та
любові, а також діяльність самої людини у відповідності до віри. У
цьому сенсі теологія може сприйматися як синонім духовного життя у
різних формах прояву.
2.
Практика систематизації, викладення та засвоєння
людиною вічних богоодкровенних істин, церковного досвіду віри та
богоспілкування (теологія як наука) (Münk & Durst, 2009).
Наведене вище визначення дає нам підстави вважати, що процес
навчання теології на теологічному факультеті передбачає вивчення
комплексу навчальних дисциплін, які у процесі дослідження та
засвоєння священних текстів (Нового та Старого Заповітів, писання та
вчень святих Отців і Вчителів Церкви), історії Церкви, систематично
викладених віроучительних, етичних та догматичних постулатів,
норм церковно-канонічного права, а також практики їх застосування у
повсякденному житті, богослужбової практики, сакрального
церковного мистецтва, соціального вчення Церкви та релігійної
педагогіки) формують загальні та професійні фахові компетентності з
теології як феномену сучасної соціальної реальності та сфери
професійної діяльності.
Теологія як теоретична складова віровчення і практики життя у
відповідності до віри є предметом навчання і науковою дисципліною в
межах освітнього процесу в університеті. Зокрема, у християнстві
навчання віри є складовою входження до Церкви через Таїнство
Хрещення: для дорослих людей катехизація є обов’язковою. Оскільки
християнство виникає не як доктрина, а як проповідь, керигма (грец. κήρυγμα), то практика катехизації формує зміст, форми і методи, з яких у
подальшому складається система теологічної освіти.
Феномен теології за своєю первинною сутністю формується як
концепція, що має бути поширена у соціумі. Таке завдання ставить
перед своїми прихильниками будь-яка релігія. Зокрема, християни
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керуються словами Ісуса Христа «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи
їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам
заповів». (Мф. 28, 19-20). Євангельська заповідь «навчіть» є ключовою для
розуміння освітньої місії Церкви.
Водночас передбачається, що різні частини соціуму неоднаково
сприймають теологічну складову цієї концепції: в суспільстві можуть
співіснувати як палкі прихильники, так і супротивники, а також ті, хто
нейтрально ставиться до неї.
Дослідження середньовічної історії європейських університетів
(В. Рюгг (W. Rüegg) (Rüegg, 2010; 1978), П. Морав (P. Moraw) (Moraw,
1982; 2005) дає можливість прослідкувати, як виникає та формується
система церковного та світського навчання, у якій теологія стає
складовою навчального процесу, а після появи перших навчальних
закладів − як базова складова університетської освіти.
Узагальнюючи історичні дані, розглянемо специфіку розвитку
християнської теологічної освіти на різних історичних етапах.
Звернення до історії виникнення християнства дозволяє нам
зрозуміти логіку і сенс освітньої діяльності у сфері поширення
церковного вчення, що стало передумовою теологічної освіти як
соціального феномену та дозволяє прослідкувати логіку зміни
організаційних форм та методів навчання теології.
Ісус Христос розпочинає Своє служіння, збираючи біля Себе
послідовників, проповідуючи Благу Звістку серед різних людей, що
стають Його учнями та апостолами (див. Євангеліє) (Біблія. Новий
Заповіт. Євангеліє від Матвія). Отже, християнство від самого
виникнення містить у собі потенціал поширення віри через навчання.
Перші учні Христа стали Його апостолами, що поширювали
Євангеліє у всіх частинах Римської імперії (що вважалася
цивілізованим світом) та поза її межами, тобто, серед варварів (див.
Діяння святих апостолів) (Біблія он-лайн). З цією метою послідовники
апостолів створювали писемність для тих народів, серед яких вони
проповідували.
Послідовники Ісуса Христа були Його учнями і складали
спочатку меншість, що потерпала від переслідувань з боку державної
влади та нехристиянської більшості, а пізніше самі стали домінуючою
частиною Римської Імперії, що зрештою сформувала цивілізаційну
основу сучасної Європи. За С. Хантінгтоном (S. Huntington), поширення
та утвердження християнства на території Європи створило унікальну
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християнську цивілізацію, що у своїх основах несе базову систему
цінностей та світогляд Євангелія (Хантингтон).
Зі Святого Письма нам відомо, що апостоли не проводили
спеціальних навчальних занять, проповідуючи Слово Боже, але їх
слово було натхненним та дієвим. «Дідахе» (Дідахе – Вчення
Дванадцятьох Апостолів) свідчить про харизматичний характер
діяльності «апостолів, пророків та вчителів» серед перших християн,
що може пояснити відсутність будь-яких форм освіти, звичних для
нас. Інші ранньохристиянські джерела («Пастир Єрма» (Герма (Ерм)),
твори святителя Ігнатія Антиохійського, ІІ ст. (Православная
энциклопедия) також свідчать про духовні дари, що отримали перші
учні та послідовники Христа. Отже, у часи виникнення християнства
систематичне формальне навчання вірних було відсутнє. У цей період
передача та засвоєння знань про віру характеризується особливою
харизматичною проповіддю апостолів та перших учнів Христа.
Як свідчать джерела з історії раннього християнства, аналіз яких
наведено у Дж. Лебретона (Jules Lebreton) і Дж. Цайлера (Jaques Zeilier),
у першій половині ІІ ст. Церква формується не лише як ієрархічна, але
і як територіальна структура під керівництвом єпископів, що
очолювали окремі християнські центри (Lebreton & Zeilier, 1948). У
межах виконання своїх обов’язків, визначених Святими Соборами та
канонами Церкви (більше про унормування життя Церкви – див. за
посиланням https://ru.qwe.wiki/wiki/Canon_law_of_the_Catholic_Church)
по відношенню до підлеглих християнських спільнот, єпископи
почали створювати структури церковного управління та освіти для
заснування нових церковних спільнот.
Відсутність розмежування у спілкуванні між єпископами, кліром
і вірянами у перші два століття після Різдва Христового створювали
атмосферу єдиного організму Церкви, всередині якого кожен з
елементів виконував свою функцію. Історичні пам’ятки, що описують
життя перших християнських спільнот, свідчать, що освіта була
призначена для навчання нових членів Церкви (катехизації) та
навчання, виховання і вдосконалення кліру. Втілення такого навчання
було здійснене у групі духовенства, що згуртувалося довкола святого
Августина Блаженного на початку V ст. (Lebreton & Zeilier, 1948).
З᾿ясовано, що система підготовки кліру формувалася у вигляді
ступеневої системи, започаткованої від часів Христа та апостолів та у
подальшому розвиненої у вигляді ієрархії церковно- та
священнослужителів: успішне надбання фахових вимог нижчого
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ступеню було запорукою переходу на більш високий ступінь. Ієрархія
ступенів церковнослужителів (чтеці, іподиякони тощо) потребувала
спеціальної підготовки відповідно до функцій, покладених на них під
час богослужінь та у межах розподілу обов’язків у церковній громаді.
Лише успішність набуття рівня освітньої підготовки на кожній з них
забезпечував перехід на наступну. Так, історичні джерела свідчать, що
єпископ Кіпріан Карфагенський (III ст.) не підвищив жодного клірика
без попереднього випробування на попередньому ступені (Herzog et
al., 1969). У подальшому здобуття фахової теологічної освіти стало
однією з головних вимог для набуття статусу церковного клірика.
Виявлено, що система формалізованого навчання в Церкві
складається в ІІ ст. Богословські суперечки із язичниками та іудеями,
поява єретичного вчення гностиків потребувала систематизації
богословських знань та концентрації інтелектуальних зусиль Церкви.
Водночас вироблення християнської віроучительної доктрини,
формування церковного канону потребували систематичного
навчання у авторитетній інтерпретації. В результаті виникає
тенденція (більшою мірою на Сході, аніж на Заході) до зростання
освітньої функції єпископа, яку він делегує окремим особам, що
отримали високий рівень теологічної підготовки. Поступово
формується спільнота інтелектуалів, які від імені єпископа отримують
право не лише навчати основ віри та готувати новонавернених
християн до прийняття Таїнства Хрещення (катехизації), але й
спеціалізуватися в окремих напрямках віровчення та відстоювати
віроучительну позицію в дебатах із іншими християнами та
нехристиянами.
Прикладом такого підходу можна вважати катехитичну школу,
що виникла в Олександрії у Єгипті в кінці ІІ ст., яка досягла свого
розквіту за Оригена. Для Олександрійської школи велике значення
мала особистість Оригена, його світогляд, відданість Христу, суворість
характеру сформували уклад школи. Олександрійська катехитична
школа надавала своїм учням ґрунтовну освітню підготовку, включала
ряд світських наук, що створювали основу підготовки, на їх базі –
моральну та релігійну філософію, а також християнську теологію як
коментар Святого Письма та найвищий щабель освіти (Lebreton &
Zeilier, 1948).
Як зазначає Гарольд Роудон (Harold H. Rowdon), подібні заклади
існували на християнському Сході, прикладом чого слугують школи у
Антіохії, Едесі, Нісібії. Кількість учнів могла бути досить значною: щоб
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зрозуміти масштабність катехитичних шкіл, зауважимо, що остання з
названих, заснована несторіанами, висланими з Едеси, мала у VII ст.
800 студентів (Rowdon, 1971).
Отже, на підставі аналізу історичних свідчень можна зробити
висновок, що у період перших століть християнства досвід та знання
віри передавався завдяки харизматичним дарам, практичному досвіду
та особистому прикладу духовних наставників, а також єпископів та
призначених ними інтелектуалів, що формували уклад освітнього
процесу катехитичних шкіл.
У період раннього середньовіччя зовнішні обставини життя і
діяльності Церкви кардинально змінилися. Завоювання Римської
імперії варварами та велике переселення народів повністю змінили
конфігурацію Європи. Протягом понад півтисячоліття племена
варварів рухались зі сходу на захід, численні маси людей
переміщувались, приносячи у Європу власну культуру та світогляд.
Приблизно у ті часи розпочалося просування ісламу з Аравійського
півострова на Близький Схід, Північну Африку, Іспанію, поки не було
зупинене у 732 році після битви під Пуатьє.
Як вважає Гарольд Роудон (Harold H. Rowdon), у зазначений
період перед Церквою постало три найважливіших завдання:

вижити під тиском нехристиянських іншокультурних спільнот;

вплинути на варварів та навернути їх у християнство;

зберегти культуру Риму як основу цивілізації та християнства
(Rowdon, 1971).
Зазначені обставини життя стали причиною того, що
християнська наука та освіта зосередилась у монастирях, де було
більш безпечно та зручно. Вже у IV ст. розпочинається період вченого
чернецтва (свт. Василій Кесарійський, «Каппадокійські Отці» та інші).
На початку VI ст. чернецькі спільноти були осередками освіти:
священникам було рекомендовано брати під свою опіку дитину,
навчати її Псалтирі, літургічного життя, християнської моралі,
виховувати прикладом особистого християнського життя. Основним
способом навчання було безпосереднє спілкування із вчителем, який
обирав спосіб вивчення Святого Письма, а також текстів, що
розкривали сутність християнського віровчення (Harold H. Rowdon).
Водночас теологічна освіта у зазначений період не набула
значного поширення. Переважна більшість церковних діячів не мала
належної
освіти,
не
володіла
мовами
Святого
Письма
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(давньоєврейською, грецькою). Серед німецьких богословів грецьку
знали основоположник освіти і вченості у Німеччині Рабан Мавр,
Гаймон із Гальберштадта, Валафрід Страбон, але все ж недостатньою
мірою, щоб коментувати Євангеліє (Шафф, Ф., 2008).
Книги в школах були великою рідкістю, їх мав лише вчитель.
Процес навчання зводився до заучування напам’ять і відтворення
великих і складних за змістом текстів, написаних латиною. Учень
слухав читання тексту, потім голосно повторював. Така методика
призводила до величезного відсіву учнів: залишалися лише ті, хто мав
гарну пам’ять.
За свідченням Андре Лагарда (Andre Lagarde), у Європі
особливих успіхів у шкільництві досягли ірландські монастирі, які не
були спустошені, а поступово перетворилися на наукові центри.
Ірландські монахи перебираються на континент і утворюють численні
центри науки та освіти на території нинішньої Німеччини (наприклад,
теологічна школа при монастирі Фульда, 748 р.) (Lagarde, 1915).
Установлено, що серед найбільш відомих місіонерів VI-VII стт.
кельтського походження, що проповідували на землях Німеччини, слід
зазначити святого Колумбана, святого Галла, Фрібольда, Кіліана.
Найбільш успішною можна вважати християнську місію Боніфація
(VII-VIII стт.), з діяльністю якого пов’язана християнізація земель
нинішньої Німеччини, а також заснування монастирів (у тому числі
Фульди).
Водночас розвивалася традиція освіти під патронатом єпископів.
Активно створювались школи для навчання духовенства. Навчальний
план складався з пояснення Святого Письма, грецької, латини, музики
та астрономії (для вірного визначення дат церковного календаря). У
деяких школах вивчалося церковне право. Святий Престол у Римі
наполягав, щоб єпископи дбали про освіту: наприклад, одинадцятий
Толедський собор (675 р.) визначив, що єпископи повинні вимагати
від духовенства приведення у відповідність своєї освітньої підготовки
до свого служіння (Weckwerth, 2004).
Імператор Західної Римської імперії Карл Великий (747-814) у
своїх прагненнях до об’єднання та християнізації Європи (в основному
– за допомогою військової сили та підкорення народів) особливо
опікувався питаннями освіти духовенства, постановивши, що у всіх
монастирях та єпископальних церквах мають викладатися псалми,
гімни, співи, арифметика та граматика. Також він наблизив до себе
відомих вчених (Алкуін, Павел Диякон, Ейнхард, Рабан Мавр,
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Теодульф) та заснував при дворі в Аахені Палатинську академію (780ті рр.), вихованці якої створили інтелектуальне підґрунтя
Каролнігського відродження. У 789 р. Карл Великий своїм
капітулярієм «Admonitio generalis» визначив, що єпископальна школа
повинна бути при кожному соборі (Riché, 1989).
У період пізнього середньовіччя (1000-1500 рр.) Європа вже була
навернена у християнство. Папа Римський та імператор Римської
імперії поділяли відповідальність за організацію освіти, хоч розподіл
цієї відповідальності залежав від конкретних обставин та персоналій.
У кінці ХІІ ст. формуються середньовічні міста, які стають
центрами виробництва, торгівлі, мистецтва, науки і освіти. У
зазначений період церковні школи стали досить поширеними, освіта
стала більш доступною. Монастирі, монастирські школи за межами
монастирів, а також сільське духовенство, займалися освітньою
діяльністю із талановитими учнями. Школи були поширені та мали
опіку єпископів. Латина, яку вивчали в школах, дозволяла розуміти
літургічні тексти. Таку освіту могли отримати навіть діти з бідних сімей.
Попит на освічених людей створював умови на розвиток
навчання. Третій Латеранський собор (1179 р.) визначив для кожного
митрополита обов’язок гарантувати викладання теології у
кафедральному соборі. Четвертий Латеранський собор (1215 р.) цю
норму підтверджував та розширював: школи повинні бути відкриті не
лише при соборах, але й при кожному храмі, учнів повинні були
навчати читати і писати. Окремо зазначено, що високі церковні посади
міг зайняти лише той, хто наполегливо навчався (Rowdon, 1971, с. 7587). Внаслідок зростання участі єпископів у житті держави питання
освіти поступово передавалися до кафедральної канцелярії.
Починаючи з ХІ ст., при соборах і монастирях у Німеччині
функціонували школи, серед яких виділялися Корбей на Везері та
Хільдесхайм. Основне завдання навчання була підготовка осіб,
здатних зайняти вакансії у соборі (лат. - canonici puri), а також
майбутніх священників та монахів. (Herzog et al., 1969).
Визначною подією XIII ст. стало виникнення університетів
внаслідок обов’язку забезпечити навчання духовенства. Більшість
істориків освіти (Т. Ельвайн (T. Ellwein) (Ellwein, 1992), Б. Кем
(B. Kehm) (Kehm, 2004; 2008; Kehm & Teichler, 1996), В. Рюгг (W. Rüegg)
(Rüegg, 2010; 1978), П. Морав (P. Moraw) (Moraw, 1982; 2005)
схиляється до думки про походження перших університетів з
теологічних шкіл при кафедральних соборах, про що свідчить історія
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найбільш давніх та визначних з них. Так, у Парижі університет був
створений приблизно у 1200 році на базі Сорбони, об’єднаної
теологічної школи при соборі Нотр-Дам, до якої приєдналися
юридична та медична школи, а також школа мистецтва. Аналогічним
чином виникають університети в Оксфорді (1206 р.), у Неаполі (1224
р.), Кембріджі (1231 р.), Ліссабоні (1290 р.) (Tinnefeld, 1999).
Разом із створенням університетів у Європі поширюється
географія теологічних факультетів: викладання теології починається
у Пізі (1343 р.), у Празі (1348 р.), у Флоренції (1349 р.), у Болоньї (1362
р.), у Падуї (1363 р.), у Гейдельберзі (1385 р.), у Кьольні (1388 р.), у
Тюбінгені (1477 р.), у Віттенберзі (1502 р.). Отже, теологічні
факультети є часткою історії заснування та організації європейського
університетського простору.
Варто зазначити, що термін «країни Європи» ми можемо
застосовувати лише за умови врахування того факту, що сучасні
обриси державних кордонів на Європейському континенті вперше
з’являються після Вестфальської мирної угоди 1648 року та
періодично змінюються. Тому, досліджуючи університети Німеччини,
ми враховуємо, що її державні кордони у часи Середньовіччя (коли ще
не було Німеччини у сучасному розумінні суверенної держави) та нині
мають суттєві відмінності.
Спостерігаючи хронологічні паралелі, слід звернути увагу на той
факт, що університети виникають приблизно у той час, коли була
створена Священна Римська Імперія (962 р.). Можна припустити, що
аналогічні суспільно-політичні процеси спричинили появу спільнот,
що займалися інтелектуальними пошуками, та початок формування
університетів як осередків науки і освіти.
Політико-географічний контекст формує критерій визнання
першості створення німецьких університетів. Так, на думку
німецького
дослідника
Ф. Паульсена
(F. Paulsen),
серед
німецькомовних університетів найдавнішим вважається Празький
університет (Karls-Universität zu Prag), заснований у 1347 році з
ініціативи імператора Карла IV, Віденський університет (Universität
Wien), заснований у 1365 році герцогом Рудольфом IV та його
братами, а також Гейдельберзький університет імені Рупрехта-Карла
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), заснований 1386 року
курфюрстом Рупрехтом І (Paulsen, 1902; Paulus, 2010). Перші два
знаходяться за географічними межами сучасної Німеччини, тому
Гейдельберзький університет можна по праву вважати найстарішим у
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сучасній Німеччині.
Найстаріші університети виникли у суспільному середовищі
Європи як вид самоорганізації «людей вчення» (лат. – universitas
magistrorum et scolarum). Зазвичай університети виникали як церковні
школи при кафедральних соборах та мали вигляд корпорацій учнів та
вчителів, подібних до ремісничих чи торгових гільдій, що отримували
підтримку Католицької Церкви.
Еквівалентом терміну, що визначав університет у сучасному
розумінні слова, був термін «всезагальна школа» (лат –
studium generale), на відміну від «місцевої школи» (лат. –
studium particulare). «Всезагальна школа» мала право присуджувати
вчені ступені, які визнавалися в університетах по всьому світу. Статус
«місцевих шкіл» був кардинально іншим: там надавали підготовку за
вузькими спеціальностями або ж готували священнослужителів для
своєї єпархії.
Слово «університет» набуло сучасного змісту в XV ст. Високий
статус таких шкіл був гарантований Святим Престолом, авторитетом і
підтримкою Папи Римського, а також покровительством королівської
та імператорської влади. Хоч учбові корпорації прагнули отримати
певну незалежність від місцевої світської та духовної влади, але
водночас перебували під патронатом Церкви та міста.
Святий Престол постійно регулював діяльність університетів,
про що свідчать історичні документи. Так, Папа Георгій ІХ своєю
буллою «Parens scientlarum» (13 квітня 1231 р.) затвердив автономію
Паризького університету від місцевої влади. Папа Гонорій ІІІ за 10
років понтифікату 82 рази втручався у діяльність Паризького
університету, Папа Григорій ІХ у період 1227-1241 рр. – 46 разів, Папа
Олександр IV у період 1254-1261 рр. 87 разів (Документы, 1973).
Право викладати затверджував безпосередньо Папа Римський.
До кінця ХІІІ ст. було створено 22 університети, а вже в кінці XV
ст. в Європі було 86 університети (Scott, 1992). Зауважимо, що 50
університетів було засновано Святим Престолом (Malagola, 1888),
який за допомогою відповідних структур визначав форму і зміст
навчання.
Аналіз зазначених історичних даних дозволяє нам зробити
висновок про особливу роль церкви у виникненні університетів у
Європі, про цілеспрямовану діяльність Церкви щодо налагодження
навчального процесу, а також про особливу місію церковних
структурних підрозділів (кафедральних соборів, монастирів тощо) у
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виникненні та розвитку навчальних підрозділів університетів. Отже,
вважаємо обгрунованим висновок про те, що роль релігійного фактору в
процесі виникнення та подальшого розвитку середньовічних
університетів був суттєвим, значення та вплив церкви – визначальними.
Об’єднання студентів та викладачів у єдине братство, прагнення
до нових знань створювали умови для відчуття приналежності
європейських народів до спільного культурного та освітнього
простору. Разом із розвитком торгівлі та промисловості виникнення і
розвиток університетів відігравав важливу роль у процесі створення
європейської цивілізації.
Вважається, що концептуальна функціональна модель
середньовічної освіти вперше з’являється у праці Марціана Капелли
(Martianus Minneius Felix Capella, V ст.) (Кернс). Цей античний
письменник та філософ з Карфагену, залишаючись прихильником
римського язичництва, представив римський трівіум та квадрівіум у
вигляді системи взаємодії окремих галузей науки («семи вільних
мистецтв»), яка у подальшому розвитку застосовувалася у якості
методологічної основи діяльності середньовічних університетів.
Історія філософської думки дає підстави зробити висновок, що
основою теологічної освіти була схоластика (Аверинцев, 2010), що
поєднувалася із метафізикою Арістотеля та методом коментування
Ансельма, який передбачав структурування догм на окремі
раціональні поняття, логічно пов’язані між собою. Коментування
також доповнювалось методом синтезу на основі критичного
дослідження Абеляра. Подібно до Олександрійської катехитичної школи,
середньовічний університет прагнув до підготовки майстрів у галузях
наук, головною серед яких була теологія. Термін навчання міг тривати
до 17 років.
Поступово в університетах формується академічний уклад, що
відрізнявся від підготовки духовенства. Університети починають
розвиватися як осередки світської науки. При цьому освітня підготовка
духовенства переходить до орденів домініканців та францисканців, що
були зосереджені перш за все на інтелектуальне протистояння єресям
та проповідництво. Церковні школи францисканців та домініканців
пізніше об’єдналися з університетами (наприклад, Париж, Оксфорд). У
1256 році папа Олександр IV дав право ордену францисканців вільно
проповідувати у всіх європейських університетах, наслідком чого стала
успішна
діяльність
Антонія
Падуанського
та
Бертольда
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Регенсбургського, на лекції яких збиралися численні слухачі (Мицик,
2013).
Отже, ми маємо підстави вважати, що університети від самого
заснування були закладами освіти, діяльністю яких опікувалась
Церква, що впливало на зміст та форму навчального процесу,
визначало його результати. Теологічна освіта в університетах
Середньовіччя була найвищим щаблем навчання. При цьому слід
зазначити, що стосунки із Святим Престолом Риму були часом
складними та суперечливими, потребували пошуку компромісів, в
результаті чого з’являлися нормоутворюючі документи. Церква не
завжди домінувала у питаннях діяльності університетів, але
докладала багато зусиль для свого визначального впливу.
На основі інституційного критерію виокремимо періоди розвитку
християнської теологічної освіти у Європі, що дозволить нам
сформулювати організаційні підходи та форми педагогічного впливу,
характерні для кожного з них. Під інституційним критерієм ми маємо
на увазі визначення у якості критерія класифікації спеціального
соціального інстуту, що мав на меті навчання теології: кафедральні та
монастирські школи, а згодом – університети. Вважаємо, що
інституційний критерій є основоположним для визначення періодів
розвитку феномену теологічної освіти у Німеччині.
Дані, наведені в поданій далі табл. 1.1, дозволяють прослідкувати
історичну ретроспективу та еволюцію форм організації, основних
напрямів діяльності та форм педагогічного впливу у різні періоди історії
університетської теологічної освіти у країнах Європи.
Давні та ґрунтовні традиції університетської освіти є характерною
ознакою Німеччини. Значний науковий потенціал університетської
освіти цієї країни є надбанням багатосотрічної історії. Оскільки
теологічна освіта тісно пов’язана із заснуванням перших університетів
на території нинішньої Німеччини, розглянемо більш детально
історичні аспекти формування їх внутрішньої будови та особливостей
функціонування.
Для більш глибокого розуміння місця і ролі німецької
теологічної освіти розглянемо трактування університету та
університетської освіти у дослідженнях німецьких науковців. Зокрема,
німецькі вчені К. Майер (C. Meyer) та Х. Рюггер (H. Rüegger) у монографії
про ідею та майбутнє університету визначають дві основні концепції
поняття «університет» або Universitas (Meyer & Rüegger, 2005).
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Таблиця 1.1
Періоди розвитку теологічної освіти
відповідно до інституційного критерію
Періоди
Доуніверси
тетський

Університе
тський

Форми
організації

Спрямування
діяльності

Зміст,
форми
та
методи
просвітницької та освітньої
діяльності
Проповідь
Унікальна проповідь Унікальність Ісуса Христа як
Христа,
Христа,
Святе Бога, заповіді, повчання, притчі,
Благовістя, обрання настанови, молитви
апостолів
Проповідь
Харизматичні
Поширення Святого Євангелія,
апостолів,
а проповіді, поширення тлумачення Святого Письма,
також
християнства,
апологія
християнства,
апологетів І-ІІІ пояснення
подій особистий приклад, навчання
ст..
священної історії
вірі
Діяльність
Апологетичні,
Систематизація християнського
Отців
та догматичні
твори, віровчення,
формулювання
вчителів
формування
догматів віри, спростовування
Церкви
віроучительної
єретичних вчень
системи,
антитеза
єресям
та
іншим
віруванням
Катехитичні
Система
підготовки Передача
християнського
школи
до вступу до Церкви, віровчення, підготовка до участі
що поєднує теорію і у Таїнствах Церкви, набуття
практику церковного теоретичних знань віри та
життя
практичних
навичок
християнського
благочестя,
сприяння поширенню віри
Перші
Теологія – найвищий Формування теології як галузі
університети
ступінь
знань
університетської
освіти
Теологічні
Теологія – напрям Виокремлення
теологічної
факультети
фахової
підготовки освіти як напряму підготовки,
церковного
та формування компетентностей у
світського
галузі теології та релігії.
спрямування,
що
спрямований
на
підготовку кадрів.

К. Майер визначає «університет» як «інститут схоластики, який є
об’єднанням професорів і студентів» (Meyer & Rüegger, 2005, c. 16).
Дослідник вважає, що Паризький університет був об’єднанням
науковців і називався латиною «Universitas magistrorum et scholarium»,
що означає «єдність тих, хто навчає і тих, хто навчається» (Müller, 1990).
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Інша концепція поняття «університет» сформульована
німецькою дослідницею Олександрою Мішель (Alexandra Michel) як
сукупність навчальних дисциплін та єдність усіх наук (лат. –
universitas litterarum) (Michel). Водночас німецький філософ
Ф. Шлейермахер (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher) розглядав
університет як обличчя науки та сукупність знань (Schleiermacher,
1808). У своїй праці «Окремі думки про навчання теології у лекціях»
(Schleiermacher, 1809) Ф. Шлейєрмахер дає опис навчального процесу
на теологічному факультеті, виокремлює його особливості.
Німецький дослідник університетської освіти Т. Ельвайн
(T. Ellwein) визначає університет як «державну установу, яка є
об’єднанням студентів і викладачів, а також має певні права на
самоврядування». Такі державні установи надають також наукові
ступені та вчені звання науковцям (Ellwein, 1992). Німецька
дослідниця С. Палетчек (S. Paletschek) визначає університет
корпорацією, що включає в себе осіб, які мають відношення до
університету − студентів, доцентів, професорів, наукових
співробітників, а також структурні одиниці університету факультети, інститути, кафедри (Paletschek, 2002).
Як зазначає Філіпп Шафф (Шафф, Ф., 2008)), велику роль у
гуртуванні інтелектуалів відігравали окремі магістри кафедральних
шкіл, довкола яких збиралися учні. Часто це були непересічні
харизматичні особи, що у своїх пошуках та діяльності виходили за
межі усталених норм. Учнями були вихідці з різних місць Європи,
гуртувалися довкола магістра та його вчення. Такі спільнотами
викладачів та студентів, магістрів та школярів об’єднувала спільна
присяга. Л. А. ван Хааске зазначає, що «у Болоньї унiверситетська
корпорація виросла зі спільнот студентів, що складали спільну клятву
та відстоювали свої права у стосунках із містом в умовах специфічних
міських законів і традицій, з одного боку, і прав, що були надані
Хартією Фрідріха Барбаросси, – з іншого» (Hastings Rashdall, 2010).
Зазначені корпорації спочатку не були оформлені інституційно,
іноді змінювалися їх склад та місце перебування. Учні могли
переходити на навчання до іншого магістра. Внутрішня структура
таких об’єднань нагадувала міські комуни або релігійні братства,
ремісничі або торгові гільдії.
Університетські спільноти об’єднувалися за принципом
земляцтв і мали назву «націй». Наприклад, Болонський університет у
1265 році мав 13 націй. Кількість студентів, що записалося до
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німецької нації, постійно зростало: якщо з 1289 р. по 1299 р.
записалося 533 особи, то на початку XIV ст. – 1259 осіб (Документы,
1973).
Церковна ієрархія, дбаючи перш за все про місію поширення
Слова Божого на виконання слів Христа Спасителя «…ідіть, і навчіть
всі народи, …» (Мф. 28, 19), створювала умови для поширення
писемності, фахової підготовки катехизаторів та проповідників,
кадрів церковно- та священнослужителів. Разом з тим, ці умови
дозволили розвивати галузі освіти, яких потребувало суспільство:
філософія, право, медицина, прикладні науки.
Згодом важливу роль у розвитку європейських університетів
починає
відігравати
світська
влада.
Правителі
сприяють
університетській освіті через надання привілеїв, що закріплювалися у
особливих документах за підписом Папи Римського або світських
владних осіб. Поступово формуються університетські академічні
традиції, що зберігаються донині. Вчені ступені отримують визнання
в усіх країнах Європи.
Кайзер Священної Римської імперії Фрідріх І Барбаросса у 1158
р. на Ронкальському сеймі, що відбувся у маленькому населеному
пункті недалеко від П’яченци, прийняв хартію про університетикорпорації, які об’єднували викладачів і студентів Болонії, що
здобували сан єпископа чи рівень майстра (English Historical Review,
1939). Заклади мали статус вищих шкіл права. На базі таких закладівкорпорацій проводились дослідження у галузі римського державного
та церковно-канонічного права.
Як зазначає дослідник різних аспектів історії університетів
Н. С. Суворов, організація університету повторювала структуру
середньовічної гільдії, що швидше нагадувала купецьку гільдію, аніж
цех майстрів (Суворов, 2013): вони потребували захисту та повинні
були забезпечувати його для себе. Владні повноваження в
університеті належали кафедральному канцлеру, але контролюючі
функції виконували ректор або майстер школи, якого спочатку
обирали, а потім його затверджував єпископ. Майстри читали лекції,
які відвідували бакалаври.
Наслідком корпоративності та організаційної впорядкованості
стала автономія, яку отримали університети. Починаючи з 1200 р.,
університети набули статусу автономних інституцій (лат. – Brockhaus)
та виконували роль закладів вищої освіти. Право самостійної судової
інстанції (нім. – Selbstgerichtbarkeit) виокремило університети з-під
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юрисдикції місцевої влади (на відміну від інших корпорації
середньовічного міста) та у розумінні того часу мало значення
«академічної свободи» (нім. – Akademische Freiheit) (Boockmann, 1999).
Також університетам було надане право безперешкодного
переміщення територією імперії, що було винятковим, оскільки жодна
інша корпорація такого права не мала. Привілеї створили та
юридично оформили автономний статус університетів (власний суд,
управління, право надавати вчені ступені), звільняли студентів від
військової повинності тощо.
Студенти та вчені самостійно затверджували статут
університету, закладаючи тим самим академічні норми, які
збереглися і нині. Як зазначає Зайферт, контрольним органом
класичного університету виступав сенат, який був центральним
колегіальним органом, де професори та магістри (студенти) мали
право голосу (Seifert, 1996).
У кінці ХІІІ ст. з’являються перші коледжі, які спочатку були
гуртожитками для членів чернецьких орденів, яких посилали на
навчання до університету. Пізніше вони стали місцем, де спільно
проживали майстри разом із своїми учнями. Спеціалізація навчання в
університеті відбувалася за рахунок обрання факультету (facultas у
перекладі з лат. – «здібність»). У тогочасному розумінні терміну малась
на увазі здібність, здатність професорів до викладання. Факультети були
зібраннями, корпораціями магістрів з певної галузі знань, кожна з яких
була незалежною. Факультет очолював декан та мав власну печатку.
Для того, щоб зрозуміти місце теологічного факультету в
загальній структурі середньовічного університету, що у свою чергу
потрібно
для
усвідомлення
причинно-наслідкових
зв’язків
функціонування нинішніх теологічних факультетів університетів
Німеччини, проаналізуємо особливості навчального процесу, що
склалися від початку виникнення теологічних факультетів.
Середньовічний німецький університет зазвичай мав чотири
факультети: теологічний, юридичний, медичний та вільних мистецтв.
Середньовічні факультети мали свою ієрархію: перші три вважалися
вищими, а останній – нижчим (базовим), що виконував роль
підготовчого для вступу на вищі. Студенти вищих факультетів могли
викладати на факультеті вільних мистецтв (Cobban, c. 25).
Викладання на теологічному факультеті середньовічного
університету вимагало додержання норм і правил, встановлених
Церквою, про що свідчить зміст середньовічних документів (найбільш
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значимий та досконалий – «Уклад студій товариства Іісуса» (далі –
«Уклад») («Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu», 1599). У
документі, який можна вважати одним із перших цілісних
концептуальних викладень змісту теологічної освіти у Європі,
міститься філософія теологічної освіти, а також перелік фахових
критеріїв, педагогічних та духовно-моральних якостей учителів та
учнів, детальний регламент проведення навчальних занять,
організаційні та методичні підходи до проведення лекцій, бесід,
диспутів та інших видів навчальної роботи, форми та механізми
регулювання навчального процесу.
Загальна вимога до усіх університетських професорів,
незалежно від предмету викладання, бути безшлюбними була
відмінена лише у XV ст. (у Гейдельберзькому університеті – після 1479
року) (Шафф, 2008, с. 343).
Професорами теологічних факультетів були особи в духовному
сані або монахи, що мали дотримуватися вимог безшлюбності
(целібату), порушення якого мало серйозні дисциплінарні наслідки.
Так, в матрикулах Віденського університету зберігся запис про одного
з професорів, про якого сказано, що він «втративши розум, оженився»
(лат. - uxorem duxit versus in dementiam) (Суворов, 2013).
Для того, щоб визначити місце та роль теології у структурі
середньовічної освіти,
за
допомогою методу історичного
моделювання
розглянемо
структуру
навчального
циклу
середньовічного університету (див. Додаток В). Наведена модель
формує наочне уявлення про вивчення теології у середньовічному
університеті.
Однією з цілей навчання було здобуття наукового ступеня.
Система середньовічних наукових ступенів складалася поступово і
була доволі складною. У процесі навчання студент послідовно
отримував ступінь курсора (бакалавра-репетитора), біблікуса (того,
хто коментує Біблію), сентенціарія (того, хто був допущений
викладати курс за книгою «Сентеції» Петра Ломбардського),
ліценціата (того, кому надавалося право «викладати усюди»), і,
нарешті, доктора теології. Зазначений ступінь був найвищим.
У результаті розвитку університетів поступово сформувалися
академічні ступені, які існують донині: бакалавр (лат. - Baccalaureus),
ліценціат (лат. - Licentiatus), магістр (лат. - Magister). За аналогією із
середньовічними цехами та гільдіями ці ступені відповідали рівням
учня, підмайстра і майстра. Слід зазначити, що ступінь ліценціату
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припинив своє існування в сучасних університетах після початку
Болонських реформ, залишився лише у галузі церковно-канонічного
права (кількість студентів та фахівців даного напряму підготовки
незначна). Науковий ступінь отримав назву «доктор» (лат. - Dominus).
Бакалаври після успішного складання спеціального екзамену
приймались в університети на посади викладачів, але читали
другорядні лекції на факультеті мистецтв у другій половині дня та у
святкові дні (тобто були екстраординарними лекторам, на відміну від
ординарних, лекції яких проходили у будні з ранку до обіду).
Звання магістра (лат. - Magister), доктора (лат. - Dominus) і
професора (лат. - Scholasticus) відносились до одного рівня ‒ вищого.
Їх використання залежало від усталеної традиції. Так, зазвичай в
Болоньї використовувався титул доктора, а в Парижі – магістра. Але
поступово в Парижі докторами стали називати фахівців з канонічного
права, а магістрами – з теології. У своїй хартії 1224 р. імператор
Фрідріх говорив про «докторів і магістрів на кожному факультеті»
(Шафф, 2008, с. 342), використовуючи ці слова як синоніми.
Екзамен називався «визначенням» (лат. - determinance),
головною його частиною було представленням тез і захист їх у
публічній дискусії з усіма опонентами (Шафф, 2008).
Учений ступінь не лише свідчив про виконану роботу, але і був
сертифікатом, що давав його власнику право читати лекції та мати
власних учнів та послідовників. Навіть зовнішній вигляд того, хто
отримував ступінь магістра, був відмінним: магістр теології
отримував право носити одяг та головний убір особливого зразка
(Суворов, 2013).
Представники чернечих орденів мали особливі привілеї для
отримання академічних ступенів, що було джерелом конфліктів серед
студентів.
Отже, у стінах середньовічних університетів теологічна освіта
знайшла форму існування у якості академічної дисципліни, що мала
власні ефективні методи навчання. Подальша історія, втілена в особах
видатних богословів, церковних та громадських діячів – випускників
вищезазначених закладів вищої освіти – підтверджує такий висновок.
Процес навчання теологів у німецьких університетах відбувався
головним чином у формі лекцій (лат. – lectio), за участь у яких
потрібно було вносити спеціальну платню (нім. – Hörgelder).
Важливу роль у навчанні відігравали диспути (лат. - disputato),
що за своїми регламентами та практикою проведення нагадували
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лицарські двобої, хоч зазвичай проходили у стінах соборів. Тематики
диспутів були зосереджені на дослідженні Святого Письма, творів
Отців Церкви та авторитетних у церковному середовищі богословів. У
часи Середньовіччя відомі диспути між християнськими вченимитеологами та іудейськими знавцями Закону Божого, які тривали іноді
багато годин підряд та збирали велику аудиторію слухачів. Згодом
практика диспутів поширилася на тематики нерелігійного
спрямування, зокрема, у галузях канонічного та римського права,
мистецтва та медицини.
Найбільш відомі з теологічних диспутів відбулися у Німеччині в
часи Реформації: Гейдельбезький диспут 1518 року між Мартіном
Лютером та двома його опонентами – Іоганом Бренцем та Мартіном
Буцером, а також Лейпцігський диспут 1519 року за участі Мартіна
Лютера проти Іоганна Екка та Андреаса Карлштадта.
Поступово формувався особливий університетський дискурс та
уклад університетського життя, який передбачав прагнення до знань,
спілкування, дослідження. Університетський дискурс виконував ряд
теоретичних та практичних функцій (навчальна, виховна,
психологічна, наукова). Університетський спосіб життя був способом
формування особливої університетської культури, що поєднувала
професійну компетентність із загальним світом духовних цінностей,
виховувала фахівця, який був активним суб’єктом культури (Верже,
1997; Гусаковский, 2004).
Період Реформації у Європі став новим етапом розвитку
теологічної освіти, яка отримала сенс у контексті гострих
богословських дискусій. Виникають нові осередки європейської
теологічної освіти у таких містах, як Женева, Віттенберг, Цюріх,
Страсбург та інші.
Формуються нові методи теологічної освіти, які у подальшому
поширюються у академічному світі. П. Коллінзон (P. Collinson)
(Collinson, 1967, с. 169) описав новий метод як «академічну вправу у
дусі біблейського гуманізму, що замінила логічну бесіду, що була
основною дисципліною для навчання майбутніх духовних осіб».
Особлива увага приділялася дослідженню та тлумаченню Святого
Письма мовами оригіналу.
На думку німецьких дослідників (зокрема, Рюгга та інших
(Rüegg,
2010,
с. 24)
університет
починає
виконувати
загальнокультурні функції, надаючи підготовку не лише до
церковного служіння, алей до активної громадської та політичної
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діяльності. У період Реформації і католики, і протестанти прагнули до
підвищення та вдосконалення освітнього рівня духовних осіб. На
нашу думку, причиною такого процесу були концептуальні підходи до
просвітництва у протестантів: переглянувши віроучительну доктрину
церкви, засновники протестантизму дійшли висновку, що теологічна
неосвіченість, незнання Святого Письма стали причиною невірного
розуміння віри Христової, що призвело до численних порушень та
зловживань з боку духовенства. Основною ідеєю протестантизму
стало відновлення так званого «справжнього християнства», якому
зашкодили, як вони вважали, неосвічені клерикали.
Водночас просвітницька активність протестантів спонукала
католиків розвивати заклади освіти, враховуючи досвід богословської
полеміки з ними та потребу підготовки кваліфікованих священно- та
церковнослужителів. На користь такого висновку говорять теологічні
навчальні заклади, що були відкриті у цей час.
Винахід книгодрукування у Європі (1445 р.) відкрив нові
можливості для просвіти: книга стала доступна широкому колу осіб,
що прагнули інтелектуального вдосконалення (Hind, 1935). Поява
середньовічних перших друкованих книг (інкунабул) пов’язана із
німецькими майстрами: Іоганом Гутенбергом (Johannes Gutenberg),
Іоганом Фустом (Johannes Fust) та Петером Шоффером (Peter Schöffer)
з Майнца, Альбрехтом Пфістером (Albrecht Pfister) з Бамберга,
Гюнтером Цайнером (Günter Zainer) з Аугсбурга.
Зазначимо суттєвий вплив на католицьку освітню діяльність
ордену домініканців та ордену бенедиктинців, що мав місце
починаючи з часів Середньовіччя та зберігається донині: за
традицією, посаду Теолога Папського Дому (Pontificalis Domus Doctor
Theologus) займає виключно член Домініканського ордену (Pontificalis
Domus).
Нові виклики, що виникли перед Католицькою церквою у період
Реформації та Контрреформації, були покладені на орден, який був
створений у 1534 році Ігнатієм Лойолою та отримав назву «Спільнота
Іісуса» (орден Ієзуїтів).
Після Тридентського собору (1545-1563), який прийнято
вважати початком Контрреформації, церковне життя суттєво
змінилося. Зміни відбулися і у сфері освіти: Святий Престол заснував
духовні навчальні заклади (семінарії), а також сприяв розвитку
теологічної освіти в університетах. На думку науковців (Шафф, 2008),
події Контрреформації посприяли розвитку теологічної освіти у
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Німеччині, оскільки протестанти через освіту прагнули завоювати
свої переваги, представляючи свою віру як результат вивчення та
розповсюдження Слова Божого, а католики прагнули через освітні
заклади та теологічну фахову підготовку відновити свої позиції
духовного
та
інтелектуального
лідерства
у
тогочасному
європейському суспільстві.
Протягом періоду після Реформації університетська теологічна
освіта продовжує свій розвиток. Університети остаточно визначились,
до якої конфесійної доктрини належить їх теологічний факультет, а
також став основним місцем здобуття теологічної освіти. Як зазначає
Харольд Роудон (Harold Rowdon), у період з 1663 по 1800 рр. усе
духовенство Нормандії, окрім п’яти осіб, отримало освіту в
університетах (Rowdon, 1971, с. 75-87). Прийом професорів та вступ
студентів залежав від релігійної приналежності (Rüegg, 2010, с. 6).
Підкреслимо, що поділ університетського простору на німецьких
землях на протестантську та католицьку частини відбувся вже у часи
пізнього Середньовіччя. До відкриття у 1527 р. Марбурзького
університету Римо-Католицька церква контролювала більшу частину
університетів Німеччини (Framhein, 1983, с. 23). Пізніше Святий
Престол втратив абсолютну монополію на університетську освіту,
залишивши опікування теологічними факультетами, які залишились
підпорядкованими Ватикану, незалежно від місцезнаходження.
Аналіз історичних джерел кін. XVIII – поч. XIX ст. свідчить про
занепад теологічної освіти у європейських університетах того часу під
тиском секулярних світоглядних ідей Нового часу, що почали
панувати у Європі. У цей час відбулися суттєві зміни у системі
університетської освіти. Українська дослідниця університетів
Німеччини А. Гаврилюк у своєму дисертаційному дослідженні
«Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини» робить
висновки про те, що університет перестає бути середньовічною
привілевійованою корпорацією; формується університет як
«поєднання наук» (лат. - Universitas litterarum); держава утримує та
контролює університет, водночас зберігаючи академічні свободи.
Посткласичний період історії університету є сучасним масовим
закладом вищої освіти (Гаврилюк, 2016).
У системі теологічної освіти зміни настають у 70-х роках ХІХ ст.,
коли у Кембріджі та Оксфорді підвищились вимоги до теологів.
Зростає академізм теологічних факультетів, а також підвищується
рівень теоретичної підготовки фахівців.
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З᾿ясовано, що у ХІХ ст. у Європі з’являється новий вид закладів,
що надають теологічну освіту – теологічний коледж. Вони виникають
у Великій Британії з ініціативи англіканських єпископів. Також
коледжі засновують євангелісти і католики. Зазначимо, що невеликі
розміри та залежність від особистості засновника були характерною
ознакою таких коледжів.
Університети сприймали коледжі у якості своїх конкурентів.
Після початку реформи теологічної освіти 70-х років ХІХ ст. теологічні
факультети отримують перевагу порівняно із коледжами, які
приєднуються до університетів. В університетах почалася підготовка
проповідників, які не мали духовного сану. Саме їх навчання
відбувалося «без відриву від роботи». Як стверджує у своїй праці
С. Френкель-Хеберле (S. Fraenkel-Haeberle), основний акцент у такій
підготовці було зроблено на необхідності прочитати найважливіші
книжки (перелік складав 50 найменувань) (Fraenkel-Haeberle, 2014), а
також систематизувати навчальну роботу, приділяючи навчанню
кілька годин на день.
Серія реформаторських кроків, що отримали назву Пруських
реформ першої половини ХІХ ст. (нім. – Preußische Reformen), стали
поштовхом до змін в усіх галузях суспільного життя країни, що
прагнула до об’єднання. Система освіти не відповідала вимогам
нового часу, тому була реформована. Зокрема, було створено новий
державний орган: протягом століття, 1817 по 1919 рр., за питання
освіти у Німеччині відповідало Міністерство справ релігії, освіти та
охорони здоров’я (нім. – Ministerium der Geistlichen, Unterrichts und
Medizinalangelegenheiten), яке у процесі об’єднання Німецької держави
проводило реформування системи освіти. Реформи перш за все
змінили систему шкільної та професійної освіти, а потім – і
університетської освіти, яка була орієнтована на нові завдання.
У 70-х роках ХІХ ст. у Німеччині відбулися події, які отримали
назву «Kulturkampf»: державна влада з ініціативи тодішнього канцлера
Отто фон Бісмарка на тлі боротьби за культурне об’єднання німецьких
земель вступила у гострий конфлікт із Римо-Католицькою Церквою.
Закон 1873 року поставив усі заклади освіти (у тому числі й
університети) під контроль державної влади. Конфлікт завершився у
1887 р. Внаслідок зазначених подій діяльність теологічних
факультетів була реформована: теологічні факультети готують
кандидатів у священний сан для відповідної церкви, надаючи вищу
теологічну освіту як фахову, що є необхідною умовою священницької
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хіротонії. Зокрема, у Берлінському університеті (1809), заснованому
Вільгельмом фон Гумбольдтом, на теологічному факультеті викладав
Фрідріх Шлейєрмахер (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher). Труди
цього науковця у подальшому визначили зміни викладання теології у
реформованому німецькому університеті, який перетворився на
дослідницький навчально-науковий заклад, спрямований на пошук
нових знань.
Отже, у підрозділі проаналізовано історичну ретроспективу
досліджуваного феномену, виокремлено фактори, що зумовили
особливості діяльності університетів у галузі надання фахової
теологічної освіти окреслено витоки сучасної традиції взаємодії
держави, церков та університетів у сфері освітньої діяльності.
1.3. Концептуальні основи теологічної освіти в університетах
Федеративної Республіки Німеччини
З точки зору культурної антропології та соціології релігії
християнство постає як субкультура релігійного типу, що існує у
контексті інших культур. Тому важливо сформулювати концептуальну
сутність теологічної освіти, яка міститься у таких поняттях, як
«релігія» та «теологія», їх співвідношенням та сенсовою взаємодією.
Аналіз нормативно-правової бази, а також історії та нинішньої
практики діяльності теологічних факультетів університетів
Німеччини, дає підставу вважати, що конфесійна спрямованість є
традиційною для переважної більшості теологічних факультетів
Німеччини, що відповідає завданням, покладеним університетами на
теологічні факультети як підрозділи сучасного закладу вищої освіти.
Аналіз практики діяльності теологічних факультетів свідчить,
що в її основу покладено певну концепцію теології освіти. Найбільш
чітко, з нашої точки зору, зазначена концепція викладена у працях
італійського вченого-педагога, одного з авторів базових документів
Другого Ватиканського собору (1963) священника Джузеппе Гроппо
(Giuseppe Groppo) (Groppo, 1991).
Авторитетний італійський вчений у своїй роботі ставить два
завдання: визначити природу теології освіти та виявити стосунки між
теологією освіти і педагогічними науками.
У процесі вирішення першого завдання Д. Гроппо встановлює,
що предметом теології освіти є не освіта у традиційному розумінні, а
Слово Боже у контексті освіти, герменевтичне дослідження Слова
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Божого, що здійснюється на трьох рівнях: філолого-історичному,
теологічному та систематичному. На третьому рівні теологія освіти
стає місцем міждисциплінарного діалогу з педагогічними науками,
мета якого – дієво сприяти вирішенню проблем взаємодії віри та
культури.
Д. Гроппо вважає, що Слово Боже може стосуватися освіти або
безпосередньо, або у передумовах. Тому друге завдання, а саме
взаємодію теології освіти із педагогічною наукою, Д. Гроппо вбачає у
таких аспектах:

освітня та виховна діяльність як педагогічний процес;

процес особистого зростання;

освітні міжособистісні відносини;

результати освітньої та виховної діяльності;

освітня система та заклади освіти (Groppo, 1991).
Д. Гроппо вважає, що Слово Боже створює передумови для
формулювання запитань, на основі яких формується діалог між
теологією та педагогікою у контексті інтерпретації Слова Божого.
Педагогічну значимість християнської антропології вчений
ставить в основу розуміння феномену освіти та виховання.
Множинність теологічних систем, що є наслідком змін сенсу
антропології, на думку вченого, є однією з важливих основ сучасної
освіти.
Інституційований діалог теології та педагогіки, згідно з
Д. Гроппо, вперше розпочався у кінці ХІХ ст. в межах таких
університетських навчальних дисциплін, як «релігійна педагогіка» та
«теологія освіти», що у навчальном курсі теологічного факультету
були складовими пастирської теології в межах підготовки педагогів до
викладання релігії у школі. У Німеччині та інших німецькомовних
країнах саме викладання релігії у школі з 70-х років ХІХ ст. стало
простором діалогу між християнською теологією та педагогічними
науками (О. Вілльман, Й. Гьоттлер). Зазначений діалог є результатом
пошуку шляхів вирішення проблем дослідження Слова Божого та
вивчення теології.
Педагогічні науки виконують роль своєрідного посередника: за
допомогою педагогіки теологія вирішує власні задачі та виконує свої
функції. Д. Гроппо визначає три функції теології по відношенню до
педагогіки: критичну, стимулюючу та інтегруючу.
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1.
Критична функція полягає у використанні педагогіки як
інструменту аналізу антропології, що лежить в основі теологічної
концепції. На думку автора, теолог «…критично інтерпретує Слово
Боже … з метою знайти вирішення проблем, поставлених перед його
вірою в межах тієї культури, у якій він живе» (Groppo, 1991).
Педагогіка при цьому не є об’єктом критики. Педагогіка отримує
розуміння, яку саме людину прагне сформувати.
2.
Стимулююча функція полягає у відкритті перспектив і
формуванні нових стимулів, джерелом яких є розмірковування
теолога над Словом Божим про людину, відкриття простору віри.
3.
Інтегруюча функція полягає у відкритті горизонтів сенсів
(телеологя), в межах яких освітні та дидактичні завдання та стратегії
отримують своє максимальне значення. У міждисциплінарному
діалозі теологія із науками про освіту може побудувати християнську
педагогіку.
Ми погоджуємось із концептом, що є результатом дослідження
Д. Гроппо, відповідно до якого теологія не втручається у сферу
педагогічних наук, але створює проекцію цінностей і сенсів
християнства на сферу освіти.
Отже, наявні усі підстави вважати наукові висновки Д. Гроппо
концептуальною основою сучасної теологічної освіти. При цьому
концепція «теології освіти» є самостійною цілісною системою, що
виникла внаслідок вирішення освітніх задач організації сучасного
церковного життя.
Контекстуальний
аналіз
матеріалів
інтернет-сайтів
університетів, що є об’єктом нашого дослідження, дав підстави
зробити висновок про сутність концептуальних підходів до побудови
діяльності теологічних факультетів університетів Німеччини.
Традиції німецьких університетів, закріплені у конкордатах,
статутах теологічних факультетів та захищені законодавством ФРН,
визначають види та способи впливу релігійних центрів на діяльність
відповідних теологічних факультетів та інших структурних
підрозділів теологічної освіти. Вони відповідають чинному
законодавству країни, а також нормам церковно-канонічного права
відповідної конфесії. Зміст курикулуму теологічних факультетів
університетів Німеччини, розміщений на інтернет-сторінках
теологічних факультетів, свідчить, що теологічна освіта у Німеччині є
конфесійною, її зміст визначається конкретною релігійною
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спільнотою. У зв’язку зі специфікою цієї освітньої галузі інших
варіантів теологічної освіти не передбачено.
У освітньому просторі університетів Німеччини існує концепція
релігійної освіти, яку можна вважати альтернативною конфесійній.
Релігієзнавство, філософія релігії, релігійна філософія по суті не є
навчальними
дисциплінами
теологічного
циклу
і
носять
позаконфесійний характер. Хоч зазначені навчальні курси не є
теологічними, але вони сприяють формуванню розуміння явищ та
процесів, що зумовлені релігійними чинниками. На нашу думку,
наявність фахівців такого типу в суспільстві робить його загалом
більш обізнаним у питаннях релігійного життя та світогляду,
незалежно від конфесійної приналежності його членів.
Професійне спрямування фахівців у подальшій практичній
діяльності визначає специфіку вивчення тих чи інших навчальних
дисциплін академічного циклу, в процесі якого формуються
компетентності у галузі теології (зміст, обсяг, послідовність).
Теологічна освіта є різновидом професійної освіти у галузі віровчення
та духовного життя відповідної конфесії, що виокремлює її з інших
сфер освіти.
Теологічна освіта передбачає не лише засвоєння знань, вмінь та
навичок, але й особисту практику духовного життя, побудову власного
життя відповідно до настанов і вимог віровчення певного релігійного
спрямування. Зазначена специфіка формує контингент викладачів та
студентів.
Типологія теологічної освіти
Типи теологічної освіти описані у працях Д. Келсі (Kelsey, 1993)
та Р. Бенкса (Banks, 1999). Узагальнюючи характеристики сучасної
теологічної освіти, ми пропонуємо теоретичні моделі теологічної
освіти, які Д. Келсі називає афінським та берлінським та вважає їх
антиподами. Р. Бенкс, продовжуючи вивчення типів теологічної
освіти, визначає додатково єрусалимський та женевський (Banks,
1999, c. 203).
Зазначена типологія є умовною теоретичною моделлю, що
відображає концептуальні підходи до визначення християнської
теологічної освіти сучасності. Тому надамо характеристику кожного із
названих типів теологічної освіти, керуючись характеристиками
моделей, сформульованих названими авторами.
На думку авторів, афінський тип теологічної освіти – це перш за
все виховання душі (грец. - παιδεία); основою навчання є практика
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духовного життя, особистий досвід віри та життя у відповідності до
віри, які є первинними по відношенню до академічного навчання.
Алгоритм побудови навчально-виховного процесу в межах
зазначеного типу передбачає глибоке оволодіння віровченням та
практикою його втілення у щоденному житті, у процесі чого
вирішуються питання оволодіння теоретичними знаннями.
Віроучительні
концепти
мають
практично-орієнтований
інтерактивний характер та спрямовані на їх втілення у практику
молитви, участі у богослужіннях (у різних статусних іпостасях
церковного служіння), аскетичної практики. Етична складова
віровчення в межах зазначеного типу теологічної освіти
відображується на побудові системи заборон і обмежень, а також норм
і правил поведінки людини, яка асоціює себе із відповідним
віровченням. Слідування нормам і правилам отримує заохочення, а
порушення – осуд та покарання у відповідності до норм церковноканонічного права, досконале знання яких зумовлене перш за все
прагненням уникнути негативних та каральних санкцій.
Пріоритетним способом педагогічного впливу є виховання,
«вирощування» якостей особистості, оцінка результатів – перш за все,
в залежності від образу особистого благочестя як свідчення про
наявність чи відсутність віроучительних знань, теоретичні знання та
вміння знаходяться на другому місці.
Берлінський тип теологічної освіти – це варіант класичного
університетського вивчення навчальних дисциплін теологічного
спрямування,
заснований
на
раціональному
викладенні
віроучительних догматів та їх комплексному осягненні. Академічна
підготовка фахівців у галузі теології в межах зазначеного типу нічим
не відрізняється від аналогічної підготовки представників інших
галузей академічних знань (наприклад, філософія, історія тощо) та
визначається
терміном
«наука»
(нім. – Die Wissenschaft).
Дослідницький характер університетського навчання формує
постійний пошук нових знань. Принцип академічної свободи, що
успадкували німецькі університети із часів Середньовіччя, став
причиною включення теології у перелік «професійної освіти» як
підготовки до особливого виду суспільної практики. Перш за все, на
думку автора, мова йде про керівників церковних громад, всередині
яких відбувається пізнання та засвоєння віроучительних концептів.
Оскільки берлінський тип теологічної освіти у найбільшій мірі
є властивим для теологічних факультетів Німеччини, розглянемо його
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більш детально. Як зазначає В. Хромець, «академічний тип
богословської освіти оформлюється в Німеччині в період
Просвітництва і пов’язаний з університетською реформою
1694 року в Галле після створення нового університету, у якому було
проголошено і послідовно утверджувався принцип свободи наукового
дослідження (лат. – libertas philosophandi), навіть на богословський
факультет проникає принцип наукового дослідження, у формі
історико-критичного вивчення Святого Писання. За зразком
богословського факультету університету Галле у Німеччині були
створені нові і реорганізовані у низці старих, богословські факультети
євангелічного (лютеранського) та католицького богослов’я.
Остаточно принцип свободи наукового дослідження та історикокритичний підхід був утверджений в Берлінському університеті
заснованому 1808 року» (Хромець, 2012).
Алгоритм
побудови
навчально-виховного
процесу
для
зазначеного типу відображує оволодіння теорією та практикою віри у
процесі навчання, яке усвідомлюється як теоретична складова
соціалізації віруючої людини, самоідентифікації та самореалізації, а також
соціальної поведінки та професійної діяльності, зумовлених вірою.
Освітні технології мають інструментальну роль у процесі навчання.
Приоритетним способом педагогічного впливу є навчання, академічна
успішність відображує ступінь успішності духовного зростання.
Ієрусалимський тип теологічної освіти – це теологічна
підготовка фахівців, орієнтована на місіонерство, поширення власної
віри в оточуючому соціальному середовищі. Зазначений тип
теологічної освіти передбачає, що компетентності, сформовані у
процесі навчання, потрібні перш за все для подальшої успішної
передачі власного досвіду віри у зовнішнє середовище. Крім того,
концепція місіонерства передбачає знання інших релігійних напрямів,
течій, традицій, а також нерелігійних морально-етичних вчень,
народних вірувань, традиційних світоглядних систем. Навчальновиховний процес в межах цього типу передбачає налагодження
успішної та результативної комунікації (міжособистісної та
соціальної), побудованої на глибокому засвоєнню віри як особистого
досвіду, відкритого для інших. Екстраверсійна основа зазначеного
типу теологічної освіти визначає не стільки зміст, як форми і способи,
що створюють умови для успішного місіонерства, поширення віри
серед соціального середовища (дружнього, нейтрального і негативноспрямованого), спрямованості «назовні» церковного середовища.
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Пріоритетним способом педагогічного впливу є формування
практичних навичок комунікації, побудованої на вмінні відстояти
власні віроучительні переконання та результативно сформувати
умови для їх поширення.
Женевський тип теологічної освіти – це професійна підготовка
майбутніх церковно- та священнослужителів, формування комплексу
компетентностей, необхідних для їх професійної діяльності. Особливості
зазначеного типу теологічної освіти визначає специфіка церковного та
священницького служіння. На відміну від переважної більшості галузей
професіональної підготовки, наявність фахової освіти є суттєвою, але не
єдиною умовою зайняття тих чи інших посад. Особа, що прагне до
священницького служіння, має усвідомлювати не лише загальногромадянські норми і правила професійної діяльності, але і особливі
вимоги та обмеження, що є складовою церковної традиції та накладають
додаткові зобов’язання на кандидата. Наприклад, канонічні перешкоди
до священнослужіння, попри наявності фахової теологічної освіти,
можуть завадити кандидату бути рукопокладеним у священний сан.
Крім того, майбутня професійна діяльність церковно- та
священнослужителя носить характер служіння, а не звичайного
виконання професійних функцій, що передбачає максимальне
підпорядкування усіх аспектів свого особистого життя дорученому
служінню. Зазначений аспект передбачає оволодіння додатковими
компетентностями, що дозволяють нести священницьке або церковне
служіння саме у такому сенсі.
Навчально-виховний процес зазначеного типу відображує
конфесійні канонічні норми, правила, а також регламентовані вимоги
до особи майбутнього священнослужителя, окремим елементом якої є
його фахова теологічна освіта, що має значення у контексті
майбутнього служіння у священному сані. Перш за все, майбутньому
пастирю потрібне вміння організувати релігійну громаду, налагодити
богослужбове
життя,
просвітницько-катехитичну
діяльність,
соціальне служіння тощо. Для цього йому потрібна фахова підготовка
практичного
спрямування,
яка
б
сформувала
відповідні
компетентності, необхідні для досягнення поставлених цілей.
Виховання певних якостей особистості також спрямоване на
майбутнє служіння. Тому в межах цього типу теологічної освіти
велике значення має практика участі у богослужіннях у якості
церковнослужителів, виконання різних видів церковного послуху в
парафіях під керівництвом священників та наглядом єпископа,
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формування навичок церковної проповіді та церковного соціального
служіння. На відміну від місіонерського Ієрусалимського типу,
Женевський пастирський тип має інтроверсивний клерикальний
характер, спрямований «всередину» церковного середовища.
Погоджуючись із авторською ідеєю історичної типологізації
теологічної освіти, ми вважаємо, що зазначені типи теологічної освіти
є не лише історичними формами, властивими певній епосі, а
одночасно є концептуальними підходами, що втілюють особливе
бачення цілей і завдань.
Таблиця 1.2
Концептуальні основи різних типів типи теологічної освіти:
порівняльна таблиця
№
1.

Тип теологічної
освіти
Афінський

Цілі та завдання

Основні методи

Виховання
душі,
формування
досвіду
практичного застосування
знань та вмінь духовного
характеру

Особистий досвід віри та
життя у відповідності до
віри, які є первинними по
відношенню
до
академічного
навчання;
практика молитви, участі у
богослужіннях та таїнствах
Церкви, аскетика
Оволодіння теорією та
практикою віри у процесі
навчання,
яке
усвідомлюється
як
теоретична
складова
соціалізації
віруючої
людини, самоідентифікації
та самореалізації
Налагодження успішної та
результативної комунікації
(міжособистісної
та
соціальної), побудованої на
глибокому засвоєнню віри
як особистого досвіду,
відкритого
та
призначеного для інших
Оволодіння професійними
компетентностями
та
набуття особистих якостей,
що
дозволяють
нести
священницьке
або
церковне служіння

2.

Берлінський

Раціональне комплексне
засвоєння віроучительних
догматів, аналогічно до
інших
навчальних
дисциплін

3.

Ієрусалимський

Теологічна
підготовка
фахівців, орієнтована на
місіонерство,
на
поширення власної віри в
оточуючому соціальному
середовищі

4.

Женевський

Професійна
підготовка
майбутніх церковно- та
священнослужителів,
формування
комплексу
компетентностей,
необхідних
для
їх
професійної діяльності
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Отже, дані, наведені у таблиці 1.2, дозволяють схарактеризувати
окремі типи теологічної освіти, що були визначені Д. Келсі та Р.
Бенксом.
Дослідження Д. Келсі та Р. Бенкса дозволяють виокремити
функції, які виконує теологічна освіта (Хромець, 2019):
1. Катехитична, яка полягає у трансляції основ віровчення релігійної
традиції для прихильників релігійної традиції.
2. Місіолого-апологетична полягає у діяльності, що спрямована на
поширення віроучительних концептів серед тих, хто до не належить
до релігійної традиції.
3. Доксологічна – піднесення, надання винятковості віровченню
окремої конфесії, яка виникає внаслідок осмислення та інтерпретації
віровчення релігійної традиції.
4. Академічна - осмислення віровчення окремої конфесії як галузі науки
та навчальної дисципліни.
Слід окремо зауважити, що комплексне дослідження Д. Келсі
зробило значний внесок у осмислення феномену вищої
університетської освіти, виявленні різних аспектів концептуального
характеру, а також порівняння різних підходів до побудови змісту та
процесу університетської освіти у країнах Європи.
Структурно-логічний
аналіз
курикулуму
теологічних
факультетів німецьких університетів, що стали об’єктом нашого
дослідження (проаналізовано навчальну документацію університетів
Мюнхена
(Ludwig-Maximilians-Universität
München),
Кьольна
(Universität zu Köln), Франкфурта-на-Майні (Johann-Wolfgang-GoetheUniversität Frankfurt am Main), Гамбурга (Universität Hamburg),
Мюнстера (Westfällische-Wilhelms-Universität Münster), Бохума (RuhrUniversität Bochum), Майнца (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz),
Нюрнберга
(Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg),
Вюрцбурга (Julius-Maximilians-Universität Würzburg), Фрайбурга
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Вупперталя (Bergische Universität
Wuppertal)), дає підстави вважати, що реалізація зазначених типів у
практичній діяльності в університетах та інших ЗВО Федеративної
Республіки Німеччини залежить від напряму підготовки фахівця. Так,
берлінський тип є переважаючим у системі підготовки науковців та
майбутніх священнослужителів (курс «повної теології»). Женевський
тип практикують теологічні факультети для підготовки майбутніх
священнослужителів відповідно до специфіки їх подальшої
професійної діяльності (священницького призвання). Ієрусалимський
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тип практикується для підготовки майбутніх співробітників
церковних структур, помічників священників, а також майбутніх
співробітників державних установ у галузі релігії (найчисельніша
група – вчителі релігії у навчальних закладах Німеччини). Елементи
афінського типу застосовуються у підготовці священнослужителів та
церковних співробітників у сенсі «вирощування», цілеспрямованого
формування особистих якостей, що є складовою їх служіння.
Таким чином, зазначені типи теологічної освіти характеризують
основні концептуальні підходи, відповідно до яких відбувається
навчальний процес у галузі теологічної освіти в межах нормативноправових засад регулювання освітньої діяльності у державі.
Процес політичного об’єднання Європи та пошук нових моделей
співіснування співпав із загальною тенденцією постмодерністського
секуляризму (Bauman, 1992) – послідовного витіснення релігії із
публічної сфери у сферу приватного життя (Казанова, 2018).
Зазначена тенденція відобразила новий стан сучасного суспільства,
який Жан Бодрійяр (Jean Baudrillard) назвав «кінцем соціального»
(Бодрийяр, 2000). Унаслідок цього міжнародні освітні структури
перестали вважати релігійну освіту складовою сучасної освіти.
Німецький філософ Петер Слотердайк (Peter Sloterdijk) у своїй
роботі (Sloterdijk, 1983) характеризує сучасне суспільство як таке, що в
результаті «ревіталізації» втрачає сенси. Потреба суспільства в нових
сенсах формує «попит на релігію», що у свою чергу відображується у
пошуку нових форм релігійного життя та релігійної освіти зокрема.
Така тенденція сприяла виробленню міжнародних стандартів
освіти спільними зусиллями фахівців з різних країн. Потреба у таких
стандартах з`явилась внаслідок зростаючої міжнародної співпраці у
галузі освіти в цілому.
Осмислення релігійного плюралізму епохи постмодернізму та
глобалізації актуалізували новий напрям педагогічного пошуку –
вироблення міжнародних стандартів релігійної освіти.
Процеси глобалізації та пошуки форм уніфікації етичних
концептів стали причиною появи нових форм етико-релігійних вчень,
що зайняли місце концептуальної альтернативи. Зазначені тенденції
призвели до трансформації світоглядних основ, що у свою чергу
вплинули на стан теологічної освіти. Представимо кілька таких
концепцій.
Так, у 90-і роки ХХ ст. швейцарський ліберальний теолог і
науковець священник Ганс Кюнг ініціював проєкт «Глобальна етика»
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(нім. – Weltethos) (Küng, 2002), у межах якого зробив спробу описання
загальних аспектів етичних вчень усіх світових релігій. Проєкт
передбачав створення єдиної етичної системи, яка б включала у себе
моральні імперативи, що містяться у віровченні релігій світу та
відображувала основні загальнолюдські уявлення про благо. На думку
автора, освітній процес слід будувати довкола чотирьох «імперативів
гуманності», що тотожні сенсу таких біблійних заповідей, як: «не
вбивай», «не вкради», «не давай неправдивого свідчення», «не
перелюбствуй» (Reinalter, 2006).
Проєкт Кюнга став об’єктом дискусії з боку теологічної та
педагогічної спільнот. Окремі науковці висловили низку критичних
зауважень (Nipkow, 1990; 1996; 2002; 2003; Weisse, 2008; Dietze, 2001
та ін.). Конгрегація доктрини віри у 1979 році надала заборону Кюнгу
викладати католицьке віровчення від імені Церкви (лат. - missio
canonica). При цьому Кюнг залишився професором університету,
продовжив викладацьку діяльність. Нині, перебуваючи у поважному
віці (92 роки), активною діяльністю не займається.
Проєкт Кюнга існує донині (https://www.weltethos.org/) й має
своїх пропонентів та опонентів.
Дискусія, що розгорнулась з приводу проєкту Кюнга, виявила:

неможливість подолання плюрализму інтерпретацій етичних
імперативів у рамках проєкту;

підміну релігійних відмінностей штучним унітаризмом;

посилення міжрелігійної конфронтації внаслідок спірних питань
інтерпретації священних текстів;

небезпеку
зловживання
глобальною
етикою
з
боку
недемократичних політичних режимів, що зневажають права людини.
Ідеологія релігійного універсалізму проявлялася в інших
релігійних доктринах. Так, в останній чверті ХХ ст. виник рух
месіанського іудаїзму під назвою «Бней Ноах» (Freeman).
Базові підходи до побудови етичних основ сучасної теологічної
освіти відображує плюралістична теорія Джона Хіка (John Hick),
викладена у книзі «Інтерпретація релігії: людські відповіді
Трансцендентному» (1989) (Hick, 1989). Віросповідання науковець
трактує як соціокультурне явище. Різноманітність релігійного досвіду
та висновків з нього автор вважає зумовленими соціальним
середовищем.
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Дж. Хік визнає те, що релігійний досвід зумовлений культурним
розвитком та заперечує пріоритет будь-якої релігійної традиції у
баченні та поясненні вищої реальності. У роботі «Бог має багато
облич» автор стверджує, що водночас це обличчя Того Самого Бога.
Концепція релігійного плюралізму Хіка стверджує, що «універсум віри
обертається довкола Бога… і кожна релігія по-своєму відображує
Його» (Hick 1993, c. 113), що є предметом широкої наукової дискусії.
Теорія Хіка викликала критику з боку педагогічної та
християнської спільноти: на думку опонентів Хіка, релігійний
плюралізм заважає формуванню ідентичності віруючої людини та її
духовному зростанню, подоланню релігійних світоглядних протиріч
через ствердження принципової нерозбіжності доктрин віри.
Концептуальні питання вивчення релігії досліджував німецький
науковець у галузі релігійної педагогіки Фрідріх Швейцер (Friedrich
Schweitzer) (Osmer & Schweitzer, 2003; Sweitzer, 2004). Узагальнюючи
аргументи вченого, визначимо основні положення міжнародних норм
у сфері релігійної освіти, які можна сформулювати так:
 релігія може і повинна викладатися у відповідності до освітніх
критеріїв;
 релігійна освіта має суспільно значимий аспект і повинна
будуватися з її урахуванням (роль релігії у формуванні системи
суспільних цінностей та етичних норм не дозволяє вважати її лише
справою внутрішнього життя особистості);
 релігійна освіта повинна включати у тій чи іншій мірі
міжконфесійне та міжрелігійне навчання, внаслідок глобалізації та
інтернаціоналізації (взаємодії та взаємопроникнення культур і
релігій);
 релігійна освіта повинна будуватися на праві дитини сповідувати ту
чи іншу релігію, отримувати належні знання відповідно до
релігійних традицій та настанов. Воно зафіксоване у міжнародних
нормативних документах та має велике значення у контексті
реалізації прав людини в освітній сфері;
 релігійні педагоги повинні мати відповідні професійні якості
(толерантність, рефлексія) у разі комунікації вчителя з учнем, чий
релігійний досвід та сприйняття світу, відмінні від його власних.
Отже, унаслідок демографічних та трансформаційних соціальних
процесів, що останнім часом відбуваються у країнах Європи, наукове
співтовариство отримало запит на формування основ нової освітньої
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політики, яка б передбачала реалізацію нових комплексних завдань не
лише у межах концепту суспільства знань (англ. - knowledge society), але
й у сенсі нового концепту суспільства ризику (англ. - risk society). Було
розпочало системну роботу з концептуалізації релігійної та теологічної
освіти на інноваційних засадах.
Унаслідок зазначеного урядові та неурядові організації,
міжнародні інститути з прав людини, культурної взаємодії та
демократичного розвитку залучили експертів, перед якими були
поставлені завдання виробити концептуальні та нормативні засади,
які б дозволили спрямувати діяльність в освітній сфері у галузі
вивчення релігії. Так, група експертів Бюро з демократичних
інститутів та прав людини при ОБСЄ під співголовуванням проф. Кола
Дурема, США (Prof. W. Cole Durham, Jr.) та проф. Сільвіо Феррарі, Італія
(Prof. Silvio Ferrari), до якої увійшла велика група провідних фахівців, у
2007 році розробила «Толедські керівні принципи викладання питань
релігії та віри у державних школах» (Toledo Guiding Principles on
Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools) (Toledo Guiding
Principles, 2007).
В основу «Толедських принципів» було взято вирішення двох
базових завдань (Toledo Guiding Principles):
1.
Викладання релігії повинно бути організовано так, щоб зберегти
право кожної людини на свободу совісті та віросповідання.
2.
Вивчення релігій та світоглядних переконань повинно
допомогти подолати негативні стереотипи, що заважають суспільній
консолідації.
Загалом «Толедські принципи», за думкою їх авторів, покликані
сприяти «кращому розумінню конфесійного різноманіття сучасного
світу та місця релігії в публічному просторі».
У результаті було сформульовано такі принципи освітньої
політики у сфері релігії (Toledo Guiding Principles):
 використання наукових методів викладання релігійних
знань;
 повага до прав людини і громадянських цінностей;
 спеціальна підготовка викладачів відповідно до ідей
релігійної свободи;
 співпраця з релігійними організаціями;
 увага до місцевих проявів релігійного і світського
плюралізму.
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У документі було розглянуто низку супроводжуючих аспектів:
правові питання, пов’язані з викладанням релігій, навчальні програми
і методи викладання, запропоновано організаційні та змістові засади
підготовки вчителів релігії тощо.
Про актуальність питань релігійної освіти свідчать тематики
чотирьох секцій конгресу Міжнародної спілки соціологів релігії (ISSR),
що відбулися у 2017 році (Religion, Cooperation and Conflict in Diverse
Societies, 2017). Фахівці з Європи, США, Канади, Австралії, Африки,
Індії, Ізраїлю провели ґрунтовне обговорення проблеми релігійної
освіти у сучасній світській школі, внесок релігійної освіти в соціальну
інтеграцію, у боротьбу з релігійним екстремізмом та зменшення
конфліктів на релігійному підґрунті, діяльності священнослужителів у
світській школі та інші. Країнам-учасникам ОБСЄ (усього 57 країн)
рекомендовано згаданий документ до застосування в якості базового
для викладання релігії у державних школах (Toledo Guiding
Principles…). «Толедські керівні принципи викладання питань релігії
та віри у державних школах» стали новою концептуальною основою
розуміння місця та ролі релігійної освіти у сучасній європейській
державній школі, методологічною базою для організації практичної
роботи з викладання релігії у школі.
Таким чином, з’ясовано основні концептуальні підходи щодо
організації теологічної освіти в цілому та в університетах Німеччини
зокрема.
Висновки до розділу 1
У результаті застосування широкого кола загальнонаукових,
конкретнонаукових та емпіричних методів дослідження у першому
розділі висвітлено теоретичні основи порівняльно-педагогічного
дослідження теологічної освіти в університетах Федеративної
Республіки Німеччини, а саме: схарактеризовано стан досліджуваної
проблеми у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі, подано
характеристику поняттєво-термінологічного апарату проблеми
теологічної освіти в університеті, висвітлено концептуальні основи
теологічної освіти у Німеччині.
Виявлено, що теологічна освіта є об’єктом дослідження у межах
таких галузей сучасної науки, як філософія релігії, практична теологія,
соціологія, філософія освіти, порівняльна педагогіка, педагогіка вищої
школи, історія педагогіки. Схарактеризовано основоположні наукові
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розвідки в означених галузях знань, що стосуються окремих аспектів
досліджуваної проблеми, та констатовано, що цілісного наукового
дослідження організаційно-педагогічних основ теологічної освіти в
університетах ФРН здійснено не було, що слугувало підставою вибору
теми дослідження.
На основі контекстуального та термінологічного аналізу
широкого кола першоджерел уточнено й конкретизовано сутність
ключових понять дослідження: «теологія як наука» та «теологія як
навчальна дисципліна», «теологічна освіта», «заклади вищої
теологічної освіти», «вивчення наук теологічного спрямування».
Відповідно до мети дослідження запропоновано авторську
класифікацію поняттєво-термінологічного апарату та подано
характеристику кожної групи понять.
З’ясовано, що теологічна освіта є важливою складовою
культурно-освітнього простору сучасної Європи та водночас має
історичну спадщину, що налічує понад вісім століть, її методологічні,
організаційні та методичні засади змінювалися у різні історичні
періоди. Встановлено, що Церква постійно опікувалася змістом та
формами навчання студентів-теологів, забезпечувала кадрами,
надавала сприяння та привілеї для викладачів і студентів.
Виявлено, що специфіка теологічної освіти полягає у творчому
та органічному поєднанні релігійного змісту із світською формою
навчання; норми церковно-канонічного права у поєднанні із нормами
світського права утворюють функціональну модель практичної
діяльності кожного конкретного теологічного факультету, які можуть
мати відмінності, але зберігають єдність концепції, визначеної у
відповідних церковних документах. Відповідна термінологія не лише
характеризує практичну діяльність теологічного факультету, а й
формулює її змістовну сутність.
Наукове дослідження теологічної освіти у Німеччині
здійснювалося у контексті вивчення світових освітніх тенденцій та
водночас у контексті вирішення практичних завдань університетської
теологічної освіти.
На підставі дослідження широкого кола джерел висвітлено
теоретичні моделі та концептуальні основи теологічної освіти у світі в
цілому та у Німеччині зокрема. Констатовано, що означені моделі та
підходи враховують культурно-історичні чинники становлення та
розвитку теологічної освіти, її цільове призначення на різних етапах
розвитку суспільства та церкви; відображають світоглядні позиції та
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науково-педагогічні погляди їх авторів; мають як офіційний характер,
визначений документами певної релігійної конфесії, так і
альтернативний, розвиток яких зумовлений актуальними потребами
розвитку глобалізованого суспільства. Схарактеризовано сучасні
універсальні принципи релігійної освіти (Toledo Guiding Principles), що
стали результатом співпраці широкого кола міжнародних та
національних організацій, відображають актуальні політичні, правові,
релігійні та педагогічні тенденції розвитку теологічної освіти,
слугують одним із яскравих проявів євроінтеграційного потенціалу
теологічної освіти.
Визначено, що теологічна освіта є різновидом професійної освіти
у галузі віровчення та духовного життя, що виокремлює її з інших
сфер освіти: теологічна освіта передбачає не лише засвоєння знань,
вмінь та навичок, але й особисту практику духовного життя, побудову
власного життя відповідно до настанов і вимог віровчення. Зазначена
специфіка формує контингент викладачів та студентів.
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РОЗДІЛ 2
НОРМАТИВНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЗМІСТОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФЕДЕРАТИВНОЇ
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ
В основу дослідження нормативних, організаційних, змістових та
методичних основ теологічної освіти в університетах Німеччини
покладено матеріали, отримані у ході наукового стажування на
теологічному факультеті університету імені Вільгельма м. Мюнстер у
період з 28 січня до 26 лютого 2019 року: нормативна та навчальнометодична документація, підручники, матеріали інформаційного
характеру для студентів теологічного факультету, фонди
спеціалізованої бібліотеки теологічного факультету, а також
навчальної бібліотеки священницької семінарії Priesterseminar
Borromaeum Münster, де створені умови для проведення академічних
занять і проживання студентів теологічного факультету, а також
завдань самостійної підготовки.
Важливим джерелом інформації стали наукові матеріали,
отримані Ю.В. Тарабаном у процесі наукових консультацій у січнілютому 2019 року від професора Томаса Бремера (Thomas Bremer) та
професорки Юдіт Кьонеманн (Judith Könemann), асистента Давіда
Кульке (David Kulke), ректора священницької семінарії Priesterseminar
Borromaeum Münster свящ. Хартмута Нієхуса (Hartmut Niehues),
науково-педагогічних співробітників зазначених закладів освіти,
студентів та докторантів.
2.1. Нормативні основи теологічної освіти в університетах
Федеративної Республіки Німеччини
Будь-яка сфера суспільного життя є об’єктом регулювання та
нормування у відповідності до цілей та призначення у соціальній
структурі. Сфера релігійного життя унормована завдяки поєднанню
правових норм і правил, визначених державою та сформульованих у
вигляді чинного законодавства, а також норм і правил, традицій та
релігійної етики (церковно-канонічного права), визначених
релігійною спільнотою в межах віросповідання. На підставі
зазначеного визначимо структуру нормативних основ теологічної
освіти в університетах Німеччини:
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1)
норми державного регулювання;
2)
норми церковного регулювання.
На основі контекстного та структурно-логічного аналізу
відповідних документів надамо характеристику кожної групи норм на
таких рівнях: міжнародному, державному/національному, інституцій
ному (університетському) та субінституційному (рівні факультету,
кафедри) та особистісному.
Міжнародний рівень регулювання теологічної освіти в Німеччині
Теологічна освіта у Федеративній Республіці Німеччині
реалізується за дотриманням міжнародних правових документів,
зокрема таких, як Загальна декларація прав людини від 10 грудня
1948 року (Загальна декларація прав людини, 1948), Конвенція про
боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року
(Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, 1960),
Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права від 16
грудня 1966 року (Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права, 1966), Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні та
культурні права від 16 грудня 1966 року (Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, 1966). Відповідно до Статуту
ООН (1945) (Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут
Міжнародного Суду, 1945) забороняється дискримінація особистості за
релігійною ознакою, а Європейська конвенція захисту прав людини та
основних свобод (1950) проголошує у ст. 9 свободу думки, совісті та
релігії (Європейська конвенція з прав людини). Зазначені документи
визнані Україною, охоплюють питання регулювання усіх аспектів
сфери релігії та свободи совісті.
Церковний міжнародний рівень регулювання теологічної освіти в
Німеччині
Документами,
що
містять
нормативні
підходи
до
функціонування сучасної католицької теологічної освіти є такі:
Апостольські конституції «Sapientia Christiana» (Apostolic
Constitution Sapientia Christiana) та «Veritatis Gaudium» (Apostolic
Constitution Veritatis Gaudium);
Декрети про Католицько-богословські факультети у
державних університетах в рамках Німецької єпископської
конференції, спрямовані на належну адаптацію та застосування норм
Апостольських конституцій «Sapientia Christiana» та «Ordinationes» від
1 січня 1983 року № 234/78 и 234/78 B;
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Рішення Генеральної асамблеї єпископської конференції
Німеччини «Вивчення філософії у теології» (Das Studium der
Philosophie im Theologiestudium) від 22 вересня 1983 р.;
«Рамкові статути та рамкові порядки для референтів
громад та пасторських референтів» (Rahmenstatuten und Ordnungen
für Gemeinde- und Pastoralreferenten/Referentinnen) від 10 березня
1987 р.;
«Рамкове положення про підготовку священника»
(Rahmenordnung für die Priesterbildung) від 1 грудня 1988 р. та від 12
березня 2003 р.;
Декрет Конгрегації католицької освіти про навчання на
факультеті канонічного права «Decretum Congregationis de Institutione
Catholica quo ordo studiorum studiorum in Facultatibus Iuris Canonici
innovatur» від 2 березня 2002 р.;
«Церковні вимоги до навчальних занять для набуття освіти
з католицького віросповідання, а також магістрантів католицького
віросповідання у якості основного або допоміжного фаху» (Kirchliche
Anforderungen an die Studiengänge für das Lehramt in Katholischer
Religion sowie an die Magister- und BA-/MA-Studiengänge mit Katholischer
Religion als Hauptoder Nebenfach) Німецької єпископської конференції
від 25 вересня 2003 р.;
«Церковні вимоги до модульного навчання з католицької
теології (повної теології) у межах Болонського процесу»( Kirchliche
Anforderungen an die Modularisierung des Studiums der Katholischen
Theologie (Theologisches Vollstudium) im Rahmen des Bologna-Prozesses)
Документ Німецької єпископської конференції від 8 березня 2006 р.;
«Основний документ про модуляризацію навчання у галузі
теології, релігійної педагогіки, філософії релігії у Католицьких
навчальних закладах» (Eckpunktepapier zur Modularisierung des
Studiengangs ,Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit' an den
Katholischen Fachhochschulen) від 28 серпня 2006 р.
Назвемо церковні документи, що визначають систему організації
євангелічної теологічної освіти:
«Огляд змісту навчальної програми з євангелічної теології
та вимог до оволодіння навчальними курсами, що висуваються на
екзменах (Übersicht über die Gegenstände des Studiums der Evangelischen
Theologie und die Voraussetzungen und Gegenstände der theologischen
Prüfungen) 16-17 липня 1998 р.;
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Порядок проміжного іспиту (дипломного екзамену) в
межах курсу "Євангелічна теологія" (перший церковний теологічний
іспит) (Rahmenordnung für die Zwischenprüfung (Diplomvorprüfung) im
Studiengang „Evangelische Theologie" (Erstes Kirchliches Theologisches
Examen [Diplom]) від 8-9 грудня 1995 р.;
Порядок
проведення
Першого
теологічного
іспиту/дипломного іспиту з євангелічної теології (Rahmenordnung für
die Erste Theologische Prüfung/die Diplomprüfung in Evangelischer
Theologie) від 22 березня 2002 р.;
Пастирський дипломний курс «Євангелічна теологія» в
межах Болонського процесу – Позиційне визначення Євангелічнотеологічного
факультету
(Der
Pfarramts-/Diplomstudiengang
„Evangelische Theologie" im Rahmen des Bologna Prozesses – Eine
Positionsbestimmung des Evangelisch-theologischen Fakultätentages) від 8
жовтня 2005 р. та Ради і конференції Євангелічної церкви Німеччини
від 7-8 жовтня 2005 р. та 11 грудня 2005 р. відповідно;
Рекомендації комісії з реформи теологічної освіти (Im
Dialog über Glauben und Leben – Zur Reform des Lehramtstudiums
„Evangelische
Theologie/Religionspädagogik".
Empfehlungen
der
Gemischten Kommission, Hannover 1997; Problemfelder und
Orientierungspunkte bei der Entwicklung von BA-/MA-Studiengängen im
Fach,
„Evangelische
Theologie/Religionspädagogik"
Lehramtsstudiengänge der Gemischten Kommission zur Reform des
Theologiestudiums vom 19. Februar 2005).
Зазначимо, що більшість з названих документів є маловідомими
у середовищі української релігійної педагогіки та компаративістики.
Дослідження їх змісту та особливостей практичного застосування
розкриває нові перспективи розуміння функціонування теологічної
університетської освіти Німеччини.
Названі документи в сукупності контенту регламентують зміст,
форми та методи діяльності сучасних теологічних факультетів
німецьких університетів. Тому в межах нашого дослідження під
терміном «документи, що визначають зміст теологічної освіти» ми
маємо на увазі щойно названі документи, а також похідні та
спрямовані на їх запровадження і практичну реалізацію у
навчальному процесі теологічних факультетів.
Детальний опис механізму практичного застосування норм та
регламентів, що регулюють католицьку теологічну освіту, містить
праця, яка була виконана німецькими фахівцями у галузі права та
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канонічного права, докторами професорами Г. Шмітц (Heribert
Schmitz) та У. Роде (Ulrich Rhode) на замовлення Єпископської
конференції Римо-Католицької Церкви Німеччини (Katholische
Theologie und Kirchliches Hochschulrecht, 2011).
Католицькі теологічні факультети керуються відповідними
документами Святого Престолу у Ватикані. Так, апостольська
конституція «Deus scientiarum Dominus» (1931) досить детально
регламентує навчальний процес на теологічному факультеті
(Constitutio Apostolica Deus Scientiarum Dominus). Крім того, важливе
значення у регулюванні процесу навчання на католицьких
теологічних факультетах мають Апостольські конституції «Sapientia
Christiana» (1979) (Apostolic Constitution Sapientia Christiana) та
«Veritatis Gaudium» (2017) (Apostolic Constitution Veritatis Gaudium). Два
останніх документи визначають базові принципи та базову структуру
теологічної освіти, що у теперішній час реалізується на теологічних
факультетах університетів Німеччини.
Ураховуючи особливу важливість згаданих документів для
дослідження організаційних основ теологічної освіти, нижче подамо
структурно-логічний аналіз їх змісту.
Апостольська конституція «Sapientia Christiana» (SC) була
підписана Папою Іоанном Павлом ІІ 15 квітня 1979 року та
затверджена Конгрегацією католицької освіти у виконавчому наказі
від 29 квітня 1979 року, що став складовою цього документа.
Означений наказ має назву «Про церковні заклади вищої освіти та
теологічні факультети». Нормативна частина конституції узгоджена із
Конкордатом та відповідає нормам Загального церковного закону,
який було приведено у відповідність до Конституції ФРН та
адаптовано до чинного законодавства Німеччини за допомогою двох
акомодаційних декретів у 1983 році. У Німеччині Апостольська
конституція SC визначає зміст статутів теологічних факультетів
університетів (державних і недержавних), а також статутів
теологічних закладів освіти. У названому документі сформульовано
цілі та завдання теологічної освіти; визначено нормативну базу
діяльності теологічних факультетів, регламент академічної спільноти
теологічного факультету; статус, коло обов’язків та перелік
компетентностей викладацького складу, а також студентів та
співробітників; вказано академічні ступені; регламентовано питання
фінансування,
методичного,
інформаційного
та
технічного
забезпечення навчального процесу. Документ містить основні
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науково-методичні вимоги до викладання та вивчення навчальних
дисциплін теологічного спрямування, навчальний план теологічного
факультету за циклами академічної підготовки та зазначенням
кількості навчальних семестрів; вказані суміжні галузі знань та
міжпредметні зв’язки, що є доцільними у контексті вивчення теології.
Розгорнутий структурно-логічний аналіз конституції «Sapientia
Christiana» подано у Додатку Б.
Таким чином, матеріал, поданий у додатку Б, дозволяє
констатувати, що Апостольська конституція «Sapientia Christiana» є
нормативним документом, що формулює основні принципи, мету та
завдання католицької теологічної освіти, а також визначає шляхи та
способи їх досягнення через організацію навчального процесу,
виконання організаційно-методичних настанов, належне кадрове,
фінансове та матеріально-технічне забезпечення.
8 грудня 2017 року Апостольську конституцію «Sapientia
Christiana» було оновлено, що відобразилось у змісті Апостольської
конституції «Veritatis Gaudium» (VG) (Apostolic Constitution Veritatis
Gaudium), яку підписав Папа Франциск та яка була опублікована 29
січня 2018 року. Передбачено, що зазначена Апостольська конституція
стає чинною з першого навчального дня 2018-2019 року або з
2019 навчального року для 289 теологічних факультетів Католицької
Церкви, а також для 503 закладів освіти, що мають визнання
Католицької Церкви та надають випускникам відповідні дипломи та
сертифікати.
Зазначений документ стосується лише університетських
теологічних факультетів під опікою Католицької Церкви, відміняє
закони, звичаї та привілеї, що були визначені попередніми
документами, а також визначає церковні норми стосовно теологічної
освіти, канонічного права та філософії.
Документ ураховує появу нових освітніх технологій та
можливостей: так, у VG передбачено дистанційне навчання, про що не
згадувалось у попередньому документі. Також є спеціальні вказівки
стосовно теологічної освіти біженців та мігрантів, що належать до
світоглядної ідентичності, відмінної від християнської.
Таким чином, аналіз змісту апостольських конституцій SC та VG
дозволяє дійти висновку щодо концептуальних основ, основних
параметрів теологічної освіти в університетах, видів і форм організації
діяльності теологічних факультетів, прогнозованих результатів та
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напрямів подальшого розвитку теології як науки та навчальної
дисципліни університету.
Державний (загальнодержавний та федеральних земель) рівень
регулювання теологічної освіти в Німеччині
Державна політика ФРН у сфері релігії та реалізації свободи
совісті здійснюється в рамках норм державно-церковного права
(Staatskirchenrecht), яке відповідно до норм Конституції регулює
стосунки між державою та церквою (маються на увазі релігійні
організації, що офіційно зареєстровані у державних органах ФРН) на
основі публічного права. Релігійні організації мають статус суб’єктів
публічного права, що надає їм відповідні права і обов’язки,
гарантовані державою.
Право громадян на релігійну освіту закріплене Конституцією
ФРН (прийнята у 1949 році), а також конституціями федеральних
земель. Стаття 4 федеральної Конституції гарантує громадянам право
на свободу релігії та світогляду. Зберігаючи нейтралітет у питанні
релігії, держава дбає про забезпечення прав віруючих через надання
можливості отримати відповідну релігійну освіту. Стаття 7 ч. 3
визначає, що вивчення релігії має здійснюватись відповідно до
принципів релігійних громад, що мають державну реєстрацію
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949).
У межах чинного законодавства Німеччини церква має
конкретний юридичний статус. У ст. 140 Конституції ФРН існування
державної церкви заперечується. Але також не йде мова про
відокремлення церкви від держави, що на практиці втілюється у
вигляді поєднання нейтралітету держави стосовно питань цінностей
та світогляду і водночас кооперації та співпраці. У цій статті
зазначається, що державні зобов’язання стосовно релігійних
організацій мають бути виконані відповідно до законодавства
окремих суб’єктів федерації (земель). Ст. 123 Конституції ФРН
говорить про те, що договори, які укладені з державою, діють до тих
пір, поки сторони виконують узяті зобов’язання та поки не будуть
укладені нові договори або договори не будуть розірвані сторонами
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949).
Правова система Німеччини визнає чинними договори між
церквою та державою незалежно від часу їх укладання. Тому серед
чинних юридичних актів, що регулюють теологічну освіту, можна
зустріти документи досить давні.
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Німецьку систему правовідносин у галузі релігії містить
двотомний довідник з державно-церковного права ФРН (Handbuch des
staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland), у якому описані
конкретні питання практики застосування юридичних норм та
способи регулювання державно-церковних відносин (Listl und Pirson,
1994). Зазначене видання є унікальним високоавторитетним
зібранням конкретних ситуацій, що були вирішені через застосування
чинного законодавства Німеччини.
Регулювання теологічної освіти на рівні федеральних земель
У більшості земель цілі та зміст викладання релігії, акредитація
вчителів релігії, підручників відноситься до сфери повноважень
релігійних громад. Функціонує чітко налагоджена система
обов’язкової шкільної релігійної освіти, підготовка кадрів для якої
гарантована Конституцією. Таку підготовку за рахунок держави
забезпечують кафедри релігійної педагогіки у вищих педагогічних
школах та теологічні факультети університетів (Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, 1949). Необхідність теологічної та
педагогічної підготовки вчителя релігії є обов’язковою умовою для
працевлаштування та формує попит на здобуття теологічної освіти в
університеті (Lüdecke, 2017/18).
Отже, застосування методів аналізу, систематизації та
узагальнення широкого кола нормативних джерел дозволяє
констатувати, що нормативно-правова база, яка регулює діяльність
системи вищої освіти ФРН, визначає загальні норми функціонування
теологічної освіти. Поєднання міжнародних, загальнодержавних
та регіональних (земельних) юридичних актів надає можливість для
повноцінної діяльності закладів вищої освіти з формування
компетентностей у галузі теології.
Університети та теологічні факультети як регулятори
теологічної освіти
Історія формування нинішньої релігійної структури Німеччини
визначає структуру теологічної освіти: теологічні факультети
державних університетів представлені Римо-Католицькою та
Євангелічною церквами, які мають по 15 теологічних факультетів.
Слід зазначити, що статус теологічних факультетів не визначено
Конституцією ФРН. Право на існування зазначених факультетів
надане Комітетам з питань культури федеральних земель (див. ст.
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149. п. 3 Конституції «Про збереження теологічних факультетів в
університетах») (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949).
Водночас у сучасному німецькому суспільстві немає
однозначного ставлення до теологічної освіти. Так, попри гострі
дискусії (Барсегян, 2012) та пропозиції щодо скасування теологічних
факультетів або позбавлення їх державного фінансування,
Федеральний Конституційний суд у 2008 році підтвердив
конституційність існування теологічних факультетів, випускники
яких отримують дипломи державного зразка, так само, як і студенти
інших факультетів (Leitsätze zum Beschluss des Ersten Senats, 2008).
Дискусії щодо доцільності існування теологічних факультетів
університетів Німеччини тривають і нині.
Особливістю університетів Німеччини є їх автономний статус,
успадкований від перших університетів та закріплений у статутах цих
закладів освіти. Аналіз змісту статутів університетів Німеччини
свідчить про те, що теологічні факультети є їх навчально-науковими
структурними, на які розповсюджуються усі стандартні вимоги, норми
та правила ЗВО одночасно із релігійними нормативами.
Освітню політику Німеччини на федеральному рівні визначають
такі суб’єкти: Щорічні конференції ректорів закладів вищої освіти
(HRK- Hochschulrektorenkonferenz), Постійні конференції міністрів
освіти і культури федеральних земель Німеччини (KMKKulturministerkonferenz), федерально-земельні комісії з планування
розвитку освіти і дослідницької діяльності (BLK- Bund-LänderKommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung), Рада з науки
(Wissenschaftsrat) (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2011).
За допомогою нормативного регулювання вибудовано систему
взаємодії та функціональних зв’язків між зазначеними суб’єктами, яка
створює ефективний механізм теологічної освіти.
Особливу роль у регулюванні католицької теологічної освіти в
університетах Німеччини на рівні окремих єпархій відіграють
конференції єпископів (Deutschen Bischofskonferenz). До складу
конференції входять представники від 27 єпархій Німеччини (у 2019
році – 67 осіб) (Deutsche Bischofskonferenz. Vollversammlung). Найбільш
повний збірник документів нормоутворюючого характеру для
католицької теологічної освіти із коментарями та поясненнями
містить збірник, який було опубліковано у 2011 році (Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, 2011).
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Єпархіальні архієреї за дорученням Ватикану здійснюють
безпосередній нагляд за дотриманням усіх вимог та норм, надають
усіляке сприяння студентам та викладачам (наприклад, забезпечення
житлом,
організація
харчування,
дозвілля,
консультування,
душпастирська опіка тощо). Якщо Святий Престол виконує роль
генератора стратегічних завдань, здійснення нагляду та контролю, то
єпархіальна влада на своїй канонічній території безпосередньо
створює умови практичної діяльності теологічного факультету
університету, регулює та контролює виконання поставлених завдань,
а також забезпечення належного рівня викладання та навчання.
Слід зауважити, що католицькі теологічні факультети
функціонують в університетах, що знаходяться в єпархіальних
центрах (там, де розміщена єпископська кафедра відповідної єпархії).
Високі рейтингові позиції університетів Німеччини у освітньому
просторі Європи та світу (Best universities in Germany, 2020) дають
підстави вважати, що університети створили на теологічних
факультетах достатні та необхідні умови для повноцінного навчання,
набуття студентами фахових компетентностей у галузі теології.
Відповідно до умов, визначених Рейхскокордатом (Reichkonkordat,
1933), норми якого є чинними донині, держава забезпечує фахову
теологічну освіту майбутніх священників на теологічних факультетах
державних університетів (ст. 19) (Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl
und dem Deutschen Reich, 1933).
Отже, подвійне підпорядкування теологічних факультетів –
державі та церкві – дозволяє успішно виконувати практичні завдання
теологічної освіти. Теологічні факультети у своїй діяльності
керуються водночас нормами чинного законодавства у сфері вищої
освіти і нормами церковно-канонічного права і відповідними
церковними документами, що містять нормативну базу теологічної
освіти конфесії, під патронатом якої функціонує факультет. Баланс
таких вимог досягається за допомогою консенсусу.
Регулювання теологічної освіти на рівні теологічних
факультетів
Відповідно до встановлених державних і церковних
нормативних параметрів, теологічні факультети у своїй діяльності є
простором «спільної справи» (res mixtae) (Tsivolas, 2014) держави і
церкви, поєднання норм державного і церковного права. Держава
фактично не втручається у діяльність теологічних факультетів,
трактуючи надану їм автономність внутрішньою справою церкви.
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Освітня діяльність теологічних факультетів будується на
підставі змісту віровчення, яке має викладатися без самовільних
відхилень. Викладачі теологічних факультетів призначаються на
посади в університеті лише за погодженням церкви через участь у
проведенні іспитів та відповідне затвердження з боку церковних
структур. Навчальна документація теологічного факультету закладу
вищої освіти має бути узгоджена із вищим церковним керівництвом
землі (Apostolic Constitution Veritatis Gaudium).
Регулювання теологічної освіти на особистісному рівні
Кадрове забезпечення теологічних факультетів відповідає
нормам, прийнятим для університетів. Починаючи з 1500 р., в
університетах Німеччини об’єднання професорів у певній галузі науки
та напряму викладання прийнято називати кафедрами. Та чи інша
кафедра може бути відкрита за умови виконання усіх академічних
умов: наявності професора, що має науковий ступінь відповідного
профілю та авторитет у науковому середовищі і очолює кафедру,
науково-педагогічних співробітників на посадах професорів, доцентів,
лекторів. Кафедра у процесі діяльності як правило є складовою
інституту чи семінару. Посади професорів на кафедрах є виборними (і
за академічними нормами німецьких університетів, і у відповідності
до церковних норм). При цьому процедура обрання кандидатів та
затвердження їх на вакантні посади (католицької – за допомогою
missio canonica, євангелістської – через vocation) відбувається лише за
згоди відповідного єпископа. Критеріями відбору є питання
віросповідання та способу життя відповідно до віри. Якщо у
церковного керівництва є претензії до кандидата (або ж до діючого
викладача теологічних дисциплін), то університет має забезпечити
його
іншою
роботою
відповідно
до
його
наукового
звання, а на вакантну посаду знайти іншого претендента.
Важливою умовою функціонування теологічних факультетів є
питання фінансування. У Німеччині існує унікальна система збору
церковного податку, що склалася історично. Традиційні церкви
(католицька та євангелічна) мають статус публічно-правової
корпорації, що дає їм право збирати податок на свою користь за
допомогою державних фіскальних установ. Зазначена система
зафіксована у конкордатах між церквою і федеральними землями.
Громадяни Федеративної Республіки Німеччини сплачують
церковний податок відповідно до приналежності до тієї чи іншої
конфесії (в залежності від суб’єкта федерації складає 8-9% річного
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доходу платника). Збір церковного податку регулюється ст. 140
Конституції ФРН, а також нормами церковного права відповідних
традиційних для Німеччини конфесій. Кожен громадянин ФРН вправі
особисто прийняти рішення стосовно конфесійного спрямування
цього податку через приналежність до релігійної громади. Нерелігійні
громадяни або ті, які не належать до найбільших конфесій, сплачують
цей податок на потреби соціальної допомоги нужденним (Deutsche
Bischofskonferenz. Kirche und Geld).
На виконання конституційного зобов’язання з підготовки кадрів
(педагогів з релігії) держава бере на себе фінансування теологічних
факультетів державних закладів вищої освіти (університетів та вищих
педагогічних шкіл). На фінансування теологічних факультетів
спрямовується частина коштів, які надходять до бюджету держави від
церковного податку. На підставі зазначеного можна зробити висновок
про персональну участь платників податків Німеччини у фінансуванні
теологічних факультетів університетів.
Студенти теологічного факультету університету Німеччини
можуть скористатися інформацією про наявність вакансій та
можливостей працевлаштування за фахом, яку надають спеціальні
інформаційні підрозділи університетів за допомогою розсилки
інформаційних повідомлень, надання кваліфікованих консультацій.
Так, Вестфальський університет імені Вільгельма (м. Мюнстер, ФРН)
має спеціальне бюро, яке займається консалтингом студентів з питань
стажування та працевлаштування. Зареєструвавшись на сайті бюро
(https://kap.uni-muenster.de/), студент може отримувати актуальну
інформацію про вакансії та стажування відповідно до параметрів своєї
фахової підготовки.
Студенти теологічних факультетів користуються можливостями
академічної мобільності, що є результатом впровадження Болонської
системи. Дані про студентів теологічних факультетів свідчать, що у
ЗВО Німеччини вивчають теологію громадяни різних країн.
Практика надання теологічної освіти представникам конфесій,
що не є історично властивими для Німеччини, відповідно до існуючої
нормативно-правової бази, є свідченням її універсальності та
функціональності. Це дозволяє вирішувати завдання надання
теологічної освіти в умовах міжкультурного та міжконфесійного
співробітництва.
Створення національних служб академічних обмінів (DAAD –
Німеччина, OeAD – Австрія, MAROW – Швейцарія) та започаткування
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інтернаціональних стипендій від провідних наукових товариств
Німеччини («Emst Mach», «Franz Werfel», «Richard Plaschka» для
студентів німецькомовних країн та Бельгії) сприяло академічній
мобільності студентів і викладачів університетів Німеччини взагалі,
та теологічних факультетів зокрема. Спільною робочою групою HRK
та Академічною службою академічних обмінів (DAAD) розроблено
та впроваджено у 2009 році Національний кодекс щодо навчання
іноземців у закладах вищої освіти Німеччини (Nationaler Kodex für das
Ausländerstudium an deutschen Hochschulen, 2012).
Визнання дипломів, отриманих в інших країнах, відбувається у
Німеччині відповідно до федерального закону «Gesetz zur Verbesserung
der
Feststellung
und
Anerkennungim
Auslanderworbener
Berufsqualifikationen» (2011) (Gesetz zur Verbessurung). Даний закон
визначає еквівалентність професійних кваліфікацій. Болонська
система, у відповідності до якої працюють університети Західної
Європи, створює умови для мобільності студентів, а також для
визнання дипломів різних університетів у Німеччині в залежності від
ступеня відповідності нормам, визначеним федеральним законом.
Система теологічної освіти німецькомовних країн дозволяє
працевлаштування для осіб, що отримали вищу освіту у ЗВО
Німеччини, відповідно до конфесійного спрямування та із
дотриманням особливої процедури затвердження на посаді.
Аналогічним чином, якщо особа отримала освіту на теологічних
факультетах відповідного релігійного спрямування у Швейцарії або
Австрії, то вона може розраховувати на працевлаштування у ФРН.
Зазначений процес врегульовано відповідним федеральним законом
(Gesetz zur Verbessurung).
Що стосується закордонного працевлаштування випускників
теологічних факультетів університетів Німеччини, то це завдання
спрощує визнання диплому з боку церкви, оскільки для
працевлаштування за фахом зазначений критерій є визначальним.
Фахівець, що отримав вищу освіту на теологічному факультеті
в університеті
Німеччини,
на
підставі
визнання
диплому
конференцією єпископів країни може претендувати на посаду
церковно- та священнослужителя, фахівця з теології у відповідній
церковній або світській структурі, вчителя або викладача релігії.
На нашу думку, система взаємодії держави та церкви у
практичній діяльності функціонування теологічних факультетів та
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відповідних напрямів підготовки у закладах вищої освіти може бути
застосована у діяльності вітчизняної вищої школи.
Таким чином, на підставі встановлених фактів ми
пересвідчились, що теологічні факультети сприяють формуванню
особистих та професійних компетентностей студентів, маючи для
цього усі необхідні нормативні основи.
2.2. Організаційні основи теологічної освіти в університетах
ФРН
У підрозділі досліджено способи організації освітньої діяльності
католицьких теологічних факультетів університетів Німеччини
бакалаврського та магістерського рівнів; обсяги, види та форми
навчальної роботи студентів; джерела інформації та форми і методи
роботи з ними; специфіку самостійної теоретичної та практичної
підготовки студентів.
Головним принципом вищої освіти у Німеччині є «академічна
свобода» (libertas academica). У контексті наукової думки XVII-XVIII ст.
цей принцип означав, що політична влада повинна утримуватись від
прямого втручання у життя університетів та поважати їх автономну
юрисдикцію. Пізніше, у XVIII та XIX ст., інтерпретація розширилась:
академічна свобода відтоді й донині означає активну та рівноправну
взаємодію учителя і учня та демонструє інтелектуальну свободу (для
викладача означає свободу викладати «lehrfreiherit» – свободу вибору
способів професійної діяльності; для студента зазначена свобода
полягає у праві вільного вибору навчальних дисциплін для вивчення‒
«Lehrnfreiherit, не обмежуючи себе визначеною програмою навчання).
Зазначена система за базовим принципом свободи викладання та
свободи навчання дозволяє будь-якому студенту самостійно
визначати перелік дисциплін, які увійдуть до його диплому. Так, нині
студенти німецьких університетів можуть обирати серед понад 16 000
навчальних програм та спеціальностей на понад 400 факультетах
(Statistisches Bundesamt, 2019).
Центральна федеральна влада держави і землі співпрацюють у
сфері планування, будівництва, реконструкції та фінансування
закладів вищої освіти. Проблемами планування освіти та розвитком
науково-дослідної роботи займається федерально-земельна комісія.
Організація навчання в університетах Німеччини здійснюється
відповідно до рекомендацій Постійної конференції міністрів освіти
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земель (Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland, Kultusministerkonferenz, KMK).
Вища школа має право в межах чинного законодавства
приймати власну конституцію. Очолює університет штатний ректор
або президент. Структуру, місію та завдання державних університетів
Німеччини визначено у статутах. Університети відповідають за
наукові дослідження, навчання, підготовку кадрів вищої кваліфікації,
готують докторів філософії, мають право хабілітації (виконання
другої науково-кваліфікаційної роботи та набуття права займати
професорські або керівні адміністративні посади в університеті, інша
назва - докторат-2), право заміщення посад завідувачів кафедр.
Зазвичай університети в Німеччині були державними, тобто
заснованими, фінансованими та керованими державою. Приватних
університетів у Німеччині менше 1%, їх спеціалізація орієнтована
перш за все на прикладні природничі науки. Лише у кількох з них
навчається більше 1000 студентів. На відміну від державних
університетів, приватні не мають значної фінансової бази і не можуть
конкурувати з ними.
Система університетів є децентралізованою: у Німеччині немає
жодного федерального університету, яким би керувала центральна
державна влада. Кожна з федеральних земель традиційно має власний
університет. Зазначений принцип відіграє важливу роль у побудові
організаційної структури теологічної освіти.
Установлено, що національна система вищої теологічної освіти
Німеччини, реалізуючи принцип академічної свободи, є дуальною та
відображує співпрацю держави та церкви за принципом «спільної
справи» (res mixtae) (Tsivolas, 2014). Такий спосіб організації
теологічної освіти склався історично: теологічні факультети
університетів Німеччини мають подвійне підпорядкування – державі
та відповідній церкві. Наразі теологічна освіта є специфічною галуззю
діяльності університетів Німеччини, що відображає конфесійну
структуру та релігійний склад населення країни (див. дані
Religionszugehörigkeiten, 2018).
Нами з’ясовано, що приблизно рівномірний розподіл
прихильників основних конфесій, а також громадян, які не належать
до жодної релігійної традиції, створюють умовний баланс у галузі
теологічної освіти Німеччини. У межах, визначених чинним
законодавством країни, кожна з конфесій формує попит на
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спеціалістів у галузі релігії, які навчаються у державних університетах,
відповідно до віросповідання (Stichweh, 2007).
Теологічна освіта є складовою навчального процесу сучасного
університету Німеччини, відображаючи концептуальну основу його
функціональної структури. Аналіз змісту сайтів ЗВО Федеративної
Республіки Німеччини за критерієм надання фахової підготовки у
сфері теології, виконаний нами в рамках дослідження, дозволив
виокремити для подальшого аналізу 53 державні університети, у яких
передбачені спеціальні навчальні курси теологічного спрямування
(перелік означених університетів поданий за посиланням (Liste der
Hochschulen in Deutschtland; Religionen & Weltanschauungsgemeinschaften
in Deutschland: Mitgliederzahlen, 2019). Тісний зв’язок між теологією як
освітньо-науковим феноменом та університетом є результатом
конфесійного плюралізму, що віддавна був властивий академічній
культурі університетів німецькомовних країн.
Католицький та євангелічний християнські теологічні
факультети одночасно діють у шести університетах (університет
Майнца у 2005 році організаційно об’єднав свої два факультети в
один). 13 університетів мають теологічні факультети або
спеціальності із правами факультету євангелічного спрямування,
шість інших університетів мають теологічні факультети католицького
спрямування. В університетах діють навчально-наукові підрозділи,
призначені для успішного формування компетентностей у галузі
теології: факультети, інститути, кафедри, семінари та лабораторії,
спеціалізовані бібліотеки та бібліотечні відділи, електронні наукові
бібліотеки та інформаційно-довідкові системи, які у своїй
функціональній взаємодії створюють умови для успішного навчання
студентів-теологів різних академічних рівнів підготовки.
Керуючись нормами чинного законодавства Німеччини, держава
надала гарантії існування теологічних факультетів університетам
Фрайбурга, Бохума, Бонна та Мюнстера (католицькі теологічні
факультети), а також університетам Гейдельберга,Тюбінгена,
Марбурга, Грайсвальда, Ростока, Гьоттінгена, Бохума, Бонна, Лейпціга,
Галлє-Віттенберга, Кіля та Йени (євангелістські теологічні
факультети). В окремих університетах державні угоди містять перелік
навчальних кафедр або професорів, а також визначений мінімум їх
представництва на факультеті (кваліфікаційна гарантія факультету).
Так працюють теологічні факультети університетів Аугсбурга,
Бамберга, Берліна, Ерфурта, Ерланген-Нюрнберга, Майнца, Мюнхена,
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Мюнстера, Пассау, Регенсбурга та Вюрцбурга (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung, 2010).
Після Другої світової війни теологічні факультети були створені
у багатьох нових університетах, таких як Майнц (1946), Гамбург
(1954), Регенсбург (1966), Бохум (1967), Аугсбург (1970), Бамберг
(1972), Пассау (1978). Мюнхенський університет відкрив євангелічний
теологічний факультет у 1968 році. У Східній Німеччині (НДР) у всіх
шести університетах (Росток, Грайсвальд, Берлін, Галлє, Лейпціг та
Йена) євангелічні теологічні факультети, які в ході реформ вищої
освіти у НДР у кінці 1960-х років було перетворено на секції, у 19891990-х роках відновили правовий статус теологічних факультетів
(Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
На нашу думку, при розгляді теологічної освіти Німеччини слід
урахувати наявність закладів вищої освіти, що були засновані та
утримуються за рахунок релігійних організацій, їх основна діяльність
спрямована на підготовку церковно- та священнослужителів, а також
співробітників церковних структур. Дані про церковні навчальні
заклади містяться у звітній документації державної статистики
Німеччини (Religionen & Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland:
Mitgliederzahlen, 2019). Зазначені ЗВО Німеччини не відокремлюються
у загальній статистичній звітності від теологічних факультетів
університетів, а розглядаються у загальному переліку.
Церковні заклади освіти відповідного рівня Євангелічної та
Католицької церков визнані у числі ЗВО та мають відповідне
фінансування. Стосовно таких ЗВО державне визнання не є
необхідним, крім випадків, коли в них готують фахівців на замовлення
держави: фахівців у сфері соціального служіння, благодійності, інших
галузях професійної діяльності. Національне законодавство у сфері
вищої освіти вимагає, щоб навчання у галузі теології у таких ЗВО було
еквівалентним теологічним факультетам університетів. Зазначені
вимоги підлягають постійному державному контролю та ліцензуванню. Церкви контролюють дотримання церковно-канонічних, віроучительних та етичних норм у процесі викладання, впливають на
освітній процес за допомогою власних механізмів.
Усього католицькій церкві належить дев’ять ЗВО, всі визнані
державою, три з них підпорядковані єпархіальному керівництву,
решта – різним церковним орденам (що є особливістю католицької
теологічної освіти незалежно від країни знаходження). Вони, як
правило, мають статус факультетів та право хабілітації.
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Католицькі та євангелічні факультети закладів вищої освіти
(відповідно 6 та 12) здійснюють підготовку фахівців у таких сферах
практичної діяльності: соціально-медична, каритативна, дияконія,
церковна освітня діяльність (соціальна робота, педагогічна робота з
дітьми із особливими потребами, релігійна педагогіка та інші види
педагогіки). Кваліфікації, що надаються теологічним факультетом,
прирівнюються до відповідних кваліфікацій у інших структурних
підрозділах закладів вищої освіти та мають фінансування від держави
(в залежності від законодавства федеральної землі, де знаходиться
ЗВО). Студенти вивчають теологію у межах релігійно-педагогічної та
діаконічної підготовки, є обов’язковими для напрямів підготовки
соціального та медичного спрямування (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung, 2010).
Нині найбільший конфесійний (католицький) університет
працює у Ейхштадті (суміщений із Інгольдштадтом), має 8
факультетів, готує не лише теологів, але й фахівців з філософії, історії,
філології, математики, географії, економіки (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung, 2010).
У зазначених закладах вищої освіти, на відміну від університетів,
не проводяться фундаментальні теологічні дослідження. Наукова
діяльність проводиться в основному у галузі етики та дияконології, у
межах міждисциплінарних зв’язків та носить прикладний характер.
Професори досліджують в основному практичну та систематичну
теологію, зосереджуючи акцент на соціальній етиці та інших галузях,
пов’язаних із соціальною, медичною та освітньою діяльністю.
Виникають
нові
практикоорієнтовані
напрями
підготовки
(наприклад, християнська соціальна справа та теологія у музичній
терапії у теологічній семінарії Фрідау, яка з 1990 року визнана
державою у статусі ЗВО).
Теологічні факультети державних університетів Німеччини
належать до конфесій, що є суб’єктами публічного права. Крім
католицизму та протестантизму – іслам, іудаїзм, православ’я.
До католицької теології відноситься теологічний факультет
старокатоликів, який діє у Боннському університеті.
Православне християнство сповідує незначна кількість
громадян Німеччини, переважно вихідців з Південної Європи та
колишнього Радянського Союзу. Але конфесія має державний статус
та забезпечення державною університетською освітою. Кафедра
православної теології вперше була створена у Вестфальському
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університеті (Мюнстер) у 1979 році. Православна теологія вивчається
також у Мюнхенському університеті імені Людвига Максиміліана
(Баварія).
У п’яти державних закладах вищої освіти ФРН викладається
ісламська теологія, ще у п’яти – іудаїстика та іудейська теологія, у двох
– лютеранська та православна теологія, в одному – адвентистська
теологія. Про викладання теології інших конфесій відомості на
інтернет-сайтах закладів вищої освіти відсутні (Liste der Hochschulen in
Deutschtland; Religionen & Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland:
Mitgliederzahlen, 2019).
Водночас разом із теологічними факультетами університетів у
28 ЗВО діють євангелістські та у 26 – католицькі теологічні інститути,
де студенти проходять підготовку в галузі теології. 29 закладів вищої
освіти Німеччини різних спрямувань мають по два відділення
теологічного факультету (католицьке та євангелістське) (Liste der
Hochschulen in Deutschtland; Religionen & Weltanschauungsgemeinschaften
in Deutschland: Mitgliederzahlen, 2019). Зазвичай у них навчаються
майбутні вчителі релігії та інші фахівці (наприклад, капелани).
Формування та практична реалізація освітньої політики,
методичне забезпечення та контроль якості покладається на
спеціальну церковну структуру (у Римо-Катольцькій Церкві це
Конгрегація католицької освіти (Congregatio de Institutione Catholica de
Seminariis atque Studiorum Institutis) та у окремих випадках Папська
Біблейська Комісія (Pontificia Commissio Biblica)). При цьому
факультети, що не були затверджені церквою, не можуть надавати
документ про теологічну освіту (вірніше, такий документ, навіть за
своєї наявності, не може мати канонічної цінності для церкви). Для
виконання своїх функцій теологічний факультет повинен отримати
церковний мандат повноважень на надання теологічної освіти
відповідних змісту, якості та академічного рівня (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung…, 2010).
Кількість теологічних факультетів може змінюватись за
результатами оцінки їх діяльності та відповідності нормативам і
правилам. Так, два католицьких теологічні факультети (університети
Бамберга і Пассау) у 2007 році втратили свій статус факультету
строком на 15 років. Спеціальна процедура передбачає, що за три роки
до завершення 15-річного терміну питання про відновлення
діяльності теологічного факультету буде розглянуто; за його
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результатами буде прийняте рішення стосовно статусу факультету на
подальший строк (Empfehlungen zur Weiterentwicklung…, 2010).
Таким чином дані німецькомовних джерел, проаналізованих
нами вище, дозволяють з’ясувати особливості організаційних основ
теологічної освіти в Німеччині а також схарактеризувати теологічні
факультети державних університетів як об’єкт нашого дослідження.
Болонський процес
Значний вплив на організаційну структуру теологічної освіти
університетів Німеччини справило реформування вищої освіти, що
відбулося внаслідок впровадження змін, передбачених Болонським
процесом. Болонська реформа вищої освіти у країнах Європейського
Союзу відображена у таких документах: декларації (Сорбонська, 1998
р., Болонська, 1999 р.), комюніке Міністрів, відповідальних за вищу
освіту країн-учасниць Болонського процесу (Прага (2001 р.), Берлін
(2003 р.), Берген (2005 р.), Лондон (2007 р.), Льовен та Лювен-Ля-Ньов
(2009 р.), Будапешт-Відень (2010 р.), Бухарест (2012 р.), Єреван (2015
р.), Париж (2018 р.)). Змістові та процесуальні характеристики
реформування системи вищої освіти Німеччини у контексті
Болонського процесу відображено у Додатку В. Подані відомості
свідчать про характер змін, що відбувся у діяльності теологічних
факультетів державних університетів ФРН.
Отже, у ході нашого дослідження ми виявили основні зовнішні
(стан та структура релігійності й конфесійної належності громадян у
німецькому суспільстві, соціальне замовлення на підготовку фахівців)
та внутрішні (реформи вищої освіти) фактори, вплив яких формує
нинішній стан теологічної освіти у Німеччині.
Далі схарактеризуємо особливості теологічної освіти на різних
організаційних рівнях.
Університети
У Німеччині теологічні факультети, починаючи з XIV ст., були
невід’ємною складовою університету. В цьому сенсі ФРН відрізняється
від більшості своїх європейських сусідів: конфесійний дуалізм та
державно-церковний паритет створили соціальне та нормативне
підґрунтя діяльності теологічних факультетів університетів. Класичні
державні університети Німеччини мають католицькі та євангелічні
теологічні факультети або ж один із названих, залежно від причин
культурно-історичного характеру.
Аналіз освітньої діяльності сучасних університетів Німеччини
свідчить, що виші включають факультети, які здійснюють навчальний
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процес за доволі широкою сукупністю спеціальностей, фаховою
підготовкою на яких займаються їх академічні структурні підрозділи.
У державних університетах отримати фахову підготовку в галузі
теології можна на теологічному факультеті відповідно до релігійної
приналежності (Stichweh, 2007).
Таблиця 2.1
Структурні підрозділи німецьких університетів,
що надають теологічну освіту (2019-2020 н.р.)

1

2

3

4

5

Назва
університету

Типи
структурних
підрозділів

Кількість
навчальних
підрозділів
(католицьких/
євангелічних)
4 галузі 17
каф./
6 галузей 11
каф.

Кількі
сть
студе
нтів

Університет
Мюнхена (LudwigMaximiliansUniversität
München)
Університет
Кьольна(Universität
zu Köln)

Кафедри
відповідно до
напряму
підготовки
Інститути на
філософ. ф-ті

4/4

407

Університет
Франкфурта-наМайні (JohannWolfgang-GoetheUniversität Frankfurt
am Main)
Університет
Мюнстера
(WestfällischeWilhelms-Universität
Münster)

Кафедри,
напрями
фахової
підготовки

9/7 кафедр

946
(+386реліг)

Відділи,
інститути,
семінари,
центри, бюро

4 відділи 22
підрозділи /20
підрозділів

2835

Університет
Майнца (JohannesGutenbergUniversität Mainz)

Кафедри
відповідно до
напряму
підготовки
Напрями
фахової
підготовки

14/10 кафедр

400

89

Примітки

1400

Співпраця
з Боннським
універ-том

Поняття
«кафедра»
не вико ристовується;
Програми
PhD – у
співпраці із
університетом
Оснабрюк
Єдиний
теологічний
факультет,
що включає
два
незалежні
факультети
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Продовження табл. 2.1
6 Університет Нюрнберга
(Friedrich-AlexanderUniversität ErlangenNürnberg)
7 Університет Тюбінгена
(Eberhard-KarlsUniversität Tübingen)

8 Університет Вюрцбурга
(Julius-MaximiliansUniversität Würzburg)
9 Університет Ганновера
(Gottfried-WilhelmLeibniz-Universität
Hannover)

Факультет
філософії і
теології,
теологічний
факультет
Інститути,
кафедри

5 інститутів
(16 кафедр)

Інститути,
кафедри

6 ін-ти (18
каф)

218

6/4

274

3 ін-ти (15)

895
(2016)

Інститут
теології на
філософськом
у факультеті,
галузі
навчання
10 Університет Фрайбурга Факультет
(Albert-Ludwigsтеології,
Universität Freiburg)
інститути
11 Університет Аугсбурга Факультет
(Universität Augsburg)
католицької
теології,
кафедри
12 Університет Вупперталя Галузі
(Bergische Universität
навчання
Wuppertal)

9452 –
філос.
ф-т

17(+2 ін673
ти)/16 (+7 інтів)

Напрям
підготовки
медіа, етика,
релігія
Значні
науководослідні
проекти,
співпраця із
протестантськ
ими та
ісламськими
теологами
Католицький
факультет

Католицький

5 кафедр (16) 275

Католицький

5/4 відділів,
14/6 кафедр

Комбіновані
курси
бакалавра
мистецтва,
магістра
освіти та ін.

Порахо
вані за
основн
ими
фахами

До табл. 2.1 включено відомості про структурні підрозділи
окремих університетів Німеччини, якими надається теологічна освіта.
зокрема, ми визначили, що теологічну освіту надають не лише
факультети. Структурні академічні підрозділи досліджуваного нами
напряму можуть мати інші наіменування, статус та функціональні
призначення, визначені університетом відповідно до права
академічної свободи. Зокрема, кафедри релігійної педагогіки або
структурні підрозділи інших типів забезпечують навчання майбутніх
викладачів релігії у вищих педагогічних школах та на теологічних
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факультетах університетів (Liste der Hochschulen in Deutschtland;
Religionen
&
Weltanschauungsgemeinschaften
in
Deutschland:
Mitgliederzahlen, 2019).
Кількість студентів, подана у таблиці, визначена нами шляхом
пошуку відповідних даних у статистичній документації університетів.
З’ясовано, що окремі університети не ведуть спеціального обліку
кількості студентів, що набувають фах з теології: якщо теологія є
другим або третів фахом, то студент буде внесений до статистики за
своїм основним фахом. Таблиця 2.1 також відображає особливості
профільної діяльності академічних підрозділів, що надають
теологічну освіту (варіанти співпраці, особливості спеціалізації тощо).
Теологічний факультет
Щоб отримати вищу теологічну освіту необхідно вступити на
навчання до закладів освіти, які мають відповідну конфесійну
спеціалізацію з теології та особливі вимоги до вступників, що
відрізняються від вимог до осіб, котрі бажають здобути вищу освіту на
інших факультетах (Informationen für studierende im ersten Semester
(Sommersemester 2020).
Теологічні факультети у відповідності до вимог Болонського
процесу та реформування системи вищої освіти Німеччини надають
фахову підготовку рівнів бакалавра, магістра та доктора, які містять у
своїй назві слово «теологія». Факультети залишаються основними
організаційними підрозділами, в яких існує теологія на рівні,
визначеному дисциплінарними стандартами та системою вимог
до знань та якості освіти. Лише факультети, на відміну від інших
організаційних структур (інститути, кафедри), мають право хабілітації
(докторат-2). Традиційно факультети знаходяться під опікою церкви,
оскільки є складовою її місії та діяльності, є місцем навчання
майбутніх священників та церковнослужителів.
Розглянемо організаційні основи діяльності теологічного
факультету на прикладі Вестфальського університету імені
Вільгельма (м. Мюнстер), який має 15 факультетів та 30 наукових
центрів, надає освіту за 120 напрямами. В університеті у 2019-2020
навчальному році навчався 45 721 студент. Навчальний процес
забезпечувало 7 153 співробітника, з них 558 професорів (Westfälische
Wilhelms-Universität Münster. Statistik). Теологічний факультет
зазначеного університету пропонує студентам широкий спектр
можливостей навчання (Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Eine
91

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

Fakultät) та здійснює сприяння у подальшому працевлаштуванні
випускників (Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Fundgrube).
Теологічний факультет Вестфальського університету імені
Вільгельма (Мюнстер) складається з двох окремих факультетів –
католицького і протестантського. Католицький факультет веде свою
історію від ієзуїтського коледжу (1588). Після скасування ордену
Ієзуїтів студенти коледжу почали навчатися в університеті, у якому
було створено теологічний факультет (1780). Історія католицького
факультету відображує наукові і академічні досягнення таких
професорів, як Франц Хітце (Franz Hitze), Отто Барденхевер (Otto
Bardenhewer), Август Біспінг (August Bisping), Йосиф Маусбах (Joseph
Mausbach), Карл Ранер (Karl Rahner), Еміль Ленгелінг (Emil Lengeling),
Йоган Баптист Метц (Johann Baptist Metz), Томас Прьоппер (Thomas
Pröpper), Клеменс Ріхтер (Klemens Richter ), Юрген Вербік (Jürgen
Werbick), Еріх Ценгер (Erich Zenger), Герберт Воргріммлер (Herbert
Vorgrimmler) та інших. Серед професорів теологічного факультету –
низка ієрархів Римо-Католицької Церкви, серед них – Герман Фольк
(Hermann Volk), Йосиф Хьоффнер (Joseph Höffner), Карл Леманн (Karl
Lehmann), Вальтер Каспер (Walter Kasper). Папа Римський Бенедикт
XVI (у той час – священник Йосиф Ратцінгер (Joseph Alois Ratzinger)) у
1963-1966 рр. викладав догматику на теологічному факультеті
Мюнстера (Eine Fakultät mit einer langen Geschichte, 2017).
У сучасних умовах на факультеті викладається курс «повної
теології», професори займаються дослідженням актуальних проблем
церковного життя, міжцерковних відносин, ролі жінок у церкві,
співпраці з нехристиянськими конфесіями (ісламом та іудаїзмом),
реформування теологічної освіти. Нині католицький факультет
Мюнстерського університету є найбільшим у Німеччині.
Протестантський факультет пропонує студентам 28 навчальних
курсів, що охоплюють різноманітні сфери церковного життя.
Особлива увага приділяється дослідженню текстів Нового Заповіту
(для чого створено Біблейський музей), етики та суміжних соціальних
наук, а також релігієзнавства і міжкультурних зв’язків, екуменічного
співробітництва, теології ісламу та іудаїзму. На факультеті можна
отримати диплом магістра у галузі стародавніх культур Східного
Середземномор’я.
Курс теології рівня бакалавра, що передує магістерській
програмі, передбачає диференціацію відповідно до напряму фахової
підготовки.
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На магістерському рівні студенти навчаються за трьома
напрямами підготовки: 1) магістр теології (повна теологія); 2) магістр
у галузі освіти; 3) магістр з напряму підготовки «Християнство у
культурі та суспільстві» (Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Informationen zu den Studiengängen im Master).
Перший напрям є спеціалізованою фаховою підготовкою
кандидатів у священний сан, науковців-теологів, а також
співробітників церковних структур, референтів священників,
співробітників
адміністративного
апарату
єпархіальних
та
парафіяльних структур. На першому напрямі навчається приблизно
чверть усіх студентів. Частина з них проходить спеціальний курс для
кандидатів у священний сан, відвідуючи навчальні заняття в
університеті (усі студенти семінарії навчаються теології в
університеті, у семінарії вони живуть та вивчають лише окремі
спеціалізовані курси, призначені для навчання кандидатів у
священний сан). Студенти зазначеного напряму щоденно беруть
участь у позанавчальних заходах духовного характеру: богослужіння,
молитва (вранці та увечері, перед та після їжі), аскетичні
самообмеження, участь у паломництвах до Святої Землі тощо.
За проведення зазначених занять та заходів відповідає проректор
семінарії священник Фабіан Тіллінг (Fabian Tilling), який постійно
проживає у семінарії і до якого студенти можуть звертатися з питань
духовного характеру.
Студенти, що обрали для себе другий напрям підготовки,
вивчають теологію другим або третім фахом, додаючи його до
основного. Особливість зазначеного напряму є його освітня
спрямованість, що передбачає педагогічну підготовку, яка у
перспективі дозволить їм працювати вчителями, викладати релігію у
школі та інших закладах (відповідно до окремої спеціалізації та
виконання академічних вимог). Такі студенти складають переважну
більшість з тих, хто вивчає теологію в університеті. Зважаючи на те,
що університет має Центр університетської освіти (Westfälische
Wilhelms-Universität Münster. Das Zentrum für Hochschullehre), де
проводиться фахова підготовка викладачів, а також підвищення
фахової кваліфікації педагогічних кадрів, студенти мають
максимальні можливості для самореалізації у педагогічній діяльності.
Зазначений Центр проводить низку перспективних наукових
досліджень (зокрема, використання цифрових технологій у навчанні
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(Westfälische Wilhelms-Universität Münster. ZHL Digital), що розширяє
можливості професійної самореалізації студентів.
Фахова підготовка студентів за третім напрямом передбачає
набуття компетентностей у сфері релігійного життя для застосування
у світському середовищі. Студенти, що обирають зазначений напрям,
можуть зайняти вакантні посади у державних, громадських або
приватних закладах та організаціях, що ровивають діяльність у сфері
релігії: фахівці у сфері релігійного мистецтва, архітектури, музики,
соціальної та волонтерської роботи, журналістики та інших галузей,
де однією із сторін є релігійна спільнота або релігійна сфера
діяльності. Педагогічна підготовка зазначених студентів не
передбачена. Зокрема, можна отримати спеціалізовану фахову
підготовку з релігієзнавства, а також у галузі стародавніх культур
Східного Середземномор’я. У межах третього напряму розвивається
освіта дорослих (осіб, які після завершення професійної діяльності
бажають реалізувати себе у релігійній сфері).
Усі три напрями мають належне забезпечення професорськовикладацьким складом, а також іншим ресурсним забезпеченням.
Особливої уваги заслуговують спеціалізовані бібліотеки, де
зосереджений значний обсяг літератури (бібліотека університету і
бібліотека пастирської семінарії (Priesterseminar Borromaeum Münster).
Дані, розміщені на інтернет-сайтах університетів свідчать, що
аналогічним чином побудована організаційна структура теологічної
освіти і в інших державних університетах Німеччини, що є ознакою
існування певного стандарту, якому слідують всі університетські
структури відповідного напряму.
Інформація, наведена у поданій далі табл. 2.2, дозволяє отримати
уявленя про різноплановість фахової підготовки студентів-теологів в
окремих університетах Німеччини. Порядок, послідовність, обсяг
навчальної роботи за кожним напрямом фахової підготовки визначає
факультет у відповідності до усіх передбачених норм та правил,
визначених державою, церквою та університетом, а також
академічними традиціями факультету.
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Таблиця 2.2
Академічна спеціалізація фахової підготовки магістрівтеологів в окремих університетах ФРН
1

Назва
університету
Університет
Мюнхена
(LudwigMaximiliansUniversität
München)

Спеціалізація з теології
Канонічне право;
середньовічна теологія і
філософія;
педагогіка
Освіта дорослих;
засоби масової інформації

2

Університет
Кьольна
(Universität zu
Köln)

Мистецтво
релігія, культура,
суспільство

2.

Університет
Франкфурта на
Майні (JohannWolfgang-GoetheUniversität
Frankfurt am
Main)

Філософія релігії;
релігійні комунікації у
міжкультурній та медійній
перспективі

3

Університет
Мюнстера
(WestfällischeWilhelmsUniversität
Münster)

4

Університет
Майнца
(JohannesGutenbergUniversität
Mainz)

Повна теологія; освіта;
християнство у культурі і
суспільстві;
стародавні культури
Східного Середземномор’я;
християнські суспільні
науки
Повна теологія;
історія і патрологія;
догматика і екуменічна
теологія;
історія церковноканонічного права;
катехитика і дидактика
релігії
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Назва спеціальних
курсів
Єгиптологія і коптологія;
археологія;
мистецтво і мультимедіа;
православна теологія;
порівняльна
культурологія та
релігієзнавство
Сучасність, культура,
релігія;
актуальні питання
теології, філософії релігії,
історії релігії;
релігійна дидактика
Історична теологія;
європейська філософія
релігії;
релігія ісламу;
історія іудаїзму;
порівняльнорелігієзнавчі студії;
благочестя і теологія
пізнього середньовіччя;
релігійні аспекти кіно;
семіотика та розуміння
релігійної практики
Місіонерство і
неєвропейська теологія;
теологія і дидактика;
фемінізм і гендерні
дослідження, теологічна
естетика і дидактика,
релігія і політика
Теологія у програмі
бізнес-освіти;
Мистецтво;
етика-релігія-право
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Продовження таблиці 2.2
5

Університет
Нюрнберга
(FriedrichAlexanderUniversität
ErlangenNürnberg)

Протестантська релігійна
освіта;
ісламське релігієзнавство;
християнська журналістика;
історія християнської
культури

Історія християнської
культури;
християнські ЗМІ;
медіа-етика-християнство

Система вищої освіти у ФРН також має на меті поєднання
навчального процесу з науковими дослідженнями. Ці особливості
визначають графік навчального процесу в університетах: кожний
семестр складається з лекційних періодів (14-20 тижнів) і
нелекційних, під час яких студент займається самостійною науковою
роботою, яка регламентована в межах навчальних дисциплін
та контролюється професором.
У ході дослідження виявлено, що у німецькій академічній
традиції відображені найважливіші дати церковного календаря. Так,
на Різдво Христове, на Великдень, на Трійцю та Вознесіння, а також у
інші християнські релігійні свята, що відзначає більшість населення
федеральної землі, студенти та викладачі зазвичай мають короткочасні
канікули (законодавство Німеччини має юридично регламентований
порядок визначення святкових днів у межах федеральних земель чи
навіть окремих населених пунктів, що є вихідними днями) (Feiertage in
Deutschland).
На підставі аналізу регламентуючої документації встановлено,
що університетський навчальний рік у Німеччині зазвичай
складається з двох семестрів: зимового, що триває з жовтня до
березня, та літнього – з квітня до вересня. Більш точні дати початку
занять визначаються у кожному університеті окремо. Можна вступати
як на зимовий, так і на літній семестри. Зазвичай на канікулах студенти
виконують завдання для самостійного вивчення, готують письмові
роботи, повторюють вивчений раніше матеріал, проходять стажування,
отримують додаткові фахові навички. Ті студенти теологічних
факультетів, що недосконало володіють біблейськими мовами, під час
канікул можуть відвідувати спеціальні курси.
У 2007 році у Німеччині було проведено комплексне
дослідження теологічної освіти, результати якого характеризують її
стан (Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010). Оскільки пізніше
аналогічних розвідок не проводилось, це дає нам підстави вважати
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отримані дані як такі, що відображують актуальні і в наш час
тенденції розвитку досліджуваного напряму освіти. Ми використали
за основу дані, що були отримані у межах згаданого дослідження для
подальшого аналізу та висновків щодо організації, змісту та
функціонування системи теологічної освіти в університетах
Німеччині.
З’ясовано, що протягом останніх десятиліть значно зросла
кількість студентів, що отримали вищу теологічну освіту поза
теологічними факультетами університетів (45 % загальної кількості
абсольвентів без урахування педагогічних ЗВО, де отримують
теологічну освіту майбутні викладачі релігії). (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung, 2010).
За висновками німецьких експертів, існує проблема дотримання
високих фахових стандартів на кафедрах теології поза межами
теологічних факультетів університетів. Дискутуються питання
недостатнього рівня викладання, нормативів кадрового, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу.
Обговорюється питання про збільшення кількості професорів
(наприклад, вважається, що два або три професори не можуть
забезпечити повноцінну теологічну освіту у ЗВО). Рада з науки
(консультативний орган, що надає фахові рекомендації федеральній
та земельній владі Німеччини з питань вищої освіти)
(Wissenschaftsrat) визначила п’ять основних кафедр, наявність яких є
мінімальною для забезпечення теологічної освіти: екзегетика,
церковна історія, систематична теологія, філософія релігії, історія
християнства (Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
Одним з аспектів висвітлення організаційних основ
функціонування університетів Німеччини в цілому та теологічних
факультетів зокрема є фінансовий. Зазначимо, що фінансування вищої
освіти у Німеччині – це важливий напрям співпраці держави із
університетами в межах res mixtae. Нормативні основи та
організаційні підходи, що застосовуються до фінансування вищої
освіти у Німеччині висвітлено у Додатку Е.
Матеріали Додатку Е свідчать про дотримання конституційних
зобов᾿язань німецької держави щодо забезпечення прав громадян на
вільний доступ до освіти, про широкий розвиток благодійних
організацій, які підтримують громадян у реалізації їх освітніх прав та
можливостей.
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Студенти
Далі звернемося до характеристики кількісних та якісних
вимірів діяльності німецьких університетів, пов᾿язаних с
безпосередніми учасниками освітнього процесу і, передусім, зі
студентами та викладачами.
Зазначимо, що протягом тривалого історичного часу
університетська освіта була доступна дуже обмеженому колу осіб,
тобто
мала
елітарний
характер.
Ретроспективний
аналіз
досліджуваної проблеми дозволяє констатувати, що у 1700 році у
німецьких університетах навчалося 2% чоловічого населення, до 1800
року цей відсоток зменшився до 1% чоловічого населення (Frijhoff,
1979).
Загальна кількість студентів в університетах у німецьких землях
у 1789 році була 7900 осіб. З них 40 % були сконцентровані у Галлє,
Гьоттінгені, Йені та Лейпцізі (кожен з названих університетів мав від
800 до 1000 студентів). В решті 30 університетах навчалося
приблизно по 150 студентів (Turner, 1987).
Через 200 років кількість студентів державних університетів
Німеччини була приблизно 1,4 млн. осіб (Gesellschaft und Umwelt).
За даними Федерального статистичного управління (Studierende
in Deutschland nach Hochschulart 2019/2020), кількість студентів у
закладах вищої освіти Німеччини складала:
2016 – 2017 н.р. ‒ 2 807 010 осіб;
2017-2018 н.р. – 2 844 978 осіб
2018-2019 н.р. – 2 868 222 осіб
2019-2020 н.р. (зимовий семестр) – 2 897 336 осіб.
Таблиця 2.3
Розподіл студентів між закладами вищої освіти ФРН за галузями
підготовки (Religionen & Weltanschauungsgemeinschaften, 2019).
№

Галузі підготовки

1
2
3

Гуманітарні науки
Спорт
Право, економіка, суспільні
науки
Математичні науки
Медицина, охорона здоров’я

4
5

Навчальний рік (кількість студ. у тис.)
2016/2017
2017/2018 2018/2019
342 928
341 642
336 193
27 822
28 199
28 461
1 025 852
1 048 789
1 066 411
315 393
171 024
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318 675
176 633

319 992
180 916
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Продовження таблиці 2.3
6

7
8
9

Сільськогосподарські науки,
лісове господарство та харчові
науки, ветеринарія
Інженерія
Мистецькі науки
Інші фахові напрями
Загалом

63 253

63 579

62985

763 354
93 717
3 667
2 807 010

769 085
94 264
4 112
2 844 978

774 552
94 189
4 523
2 868 222

Дані, що наведені нижче, дають уявлення про релігійний склад
населення Німеччини (Religionszugehörigkeiten, 2018) у хронологічних
межах нашого дослідження.
Таблиця 2.4
Релігійний склад населення Німеччини
Рік

2018

2017

Релігійна
спільнота
(конфесія)
РимоКатолицька
Церква
Євангелічна
Церква
Іслам
Представни
ки інших
релігій *)
Вільного
віросповідан
ня
Загалом

Кількість
у млн.
23,002

%

2016
%

27,7

Кількість у
млн.
23,311

21,141

25,5

4,255
3,250

20182017
Абсолютні
показники

20172016
Абсолютні
показники

%

28,2

Кількість у
млн.
23.580

28,5

- 309.000

- 269.000

21,536

26,0

21.930

26,5

- 395.000

- 394.000

5,1
3,9

4,155
3,250

5,0
3,9

4.050
3.250

4,9
3,9

+ 100.000
-

+ 105.000
-

31,371

37,8

30,489

37,0

29.990

36,2

+ 882.000

+ 499.000

83,019

100

82,741

100

82.800

100

+ 278.000

- 59.000

*) інші релігійні спільноти Православна Церква 1,9 % / інші християнські спільноти 1,1
% / іудеї 0,1 % / буддисти 0,2 %, індуїсти 0,1 %, єзиди 0,1 % / інші 0,4 %.

Аналогічні до наведених у таблиці 2.4 дані повідомляє
авторитетний спеціалізований ресурс REMID (Liste, 2018/2019)
(Religionen).
Як свідчать дані статистики (Religionszugehörigkeiten, 2018),
переважну більшість віруючих у ФРН складають представники різних
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християнських віросповідних традицій. Так, за даними спеціалізованого
інформаційного
ресурсу
FOWID
(Forschungsgruppe
Weltanschauungen in Deutschland), на сьогодні у ФРН 28 % населення
складають католики, 25 % - протестанти, близько 5 % - мусульмани.
Близько 38 % населення є людьми нерелігійними та атеїстами. Решта
населення відвідує різні нечисельні релігійні об’єднання (Liste,
2018/2019). У межах, визначених чинним федеральним та земельним
законодавством, кожна з конфесій формує попит на спеціалістів у
галузі релігії відповідно до віросповідання.
Оскільки християни різних конфесій складають більшість серед
студентів-теологів, термінологія, яка визначає сутність теологічної
освіти Німеччини, походить саме з християнської теологічної традиції.
Диплом магістра теології є однією з вимог для кандидата у
священний сан, а також для осіб, що претендують на посади
референта священника або інші посади у церковній структурі.
Військові капелани мають теологічну освіту та спеціальну підготовку
для душпастирської роботи із особовим скаладом підрозділів
Бундесверу
(підготовкою
капеланів
займаються
військові
університети у Мюнхені та Гамбурзі). Теологічну освіту із відповідною
спеціалізацією повинні отримати особи, які претендують на посади
церковних диригентів (канторів) та виконавців церковної музики та
співу під час богослужінь. Теологічні компетентності потребують
журналісти та аналітики, що працюють у релігійній сфері, отримати
які можна на теологічному факультеті (наприклад, Нюрнберзький
університет має таку спеціалізацію).
Переважна більшість випускників теологічних факультетів
стають викладачами шкільних предметів релігієзнавчого напряму.
Теологічна та педагогічна підготовка вчителя є обов’язковою умовою
для працевлаштування та формує попит на здобуття теологічної
освіти в університеті у якості другого або третього фаху (Avenarius,
2006).
На думку професора Томаса Бремера (Thomas Bremer) з
Вестфальського університету м. Мюнстер, найбільш повні дані про
кількість католиків, які вивчають теологію у ЗВО Німеччини, містить
статистичний звіт, що розміщений на інтернет-ресурсі KatholischTheologische Fakultätentag (Katholisch-Theologische Fakultätentag e.V).
При цьому науковець звертає увагу на відсутність аналогічних даних
з євангелічної теології, що пов’язано із методикою побудови
статистики цієї конфесії.
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Кількісні показники, опубліковані на сайтах німецьких
університетів, дозволили нам зробити вибірку даних окремих
університетів про кількість професорів, навчальних підрозділів
теологічних факультетів та інших академічних підрозділів, а також
студентів, що вивчають теологію.
Таблиця 2.5
Вибіркові дані про кількість професорів, а також студентів, які
вивчають теологію в університетах Німеччини
Назва університету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Університет Мюнхена (LudwigMaximilians-Universität München)
Університет Кьольна (Universität zu
Köln)
Університет Франкфурта на Майні
(Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt am Main)
Університет Мюнстера
(Westfällische-Wilhelms-Universität
Münster)
Університет Майнца (JohannesGutenberg-Universität Mainz)
Університет Нюрнберга (FriedrichAlexander-Universität ErlangenNürnberg)
Університет Тюбінгена (EberhardKarls-Universität Tübingen)
Університет (Вюрцбурга) JuliusMaximilians-Universität Würzburg
Університет Ганновера (GottfriedWilhelm-Leibniz-Universität
Hannover)
Університет Фрайбурга (AlbertLudwigs-Universität Freiburg)
Університет Аугсбурга (Universität
Augsburg)
Університет Кобленц-Ландау
(Universität Koblenz-Landau)

Кількість
професорів
31

Кількість
студентів
1400

14

407

21

946 (+386-реліг)

34

2835

12

400

36 (з них 7 –
журналістика)

9452 – філос. ф-т

30

673

13

218

10

274

17

895 (2016)

11

275

13

220

Наведені в таблиці 2.5 дані дозволяють оцінити місце та
масштаби теологічної освіти у загальній структурі вищої освіти, яку
надають державні університети Німеччини.
Теологія як галузь знань у Німеччині входить до групи
гуманітарних наук (Geisteswissenschaften), що є другою за кількістю
студентів.
На
підставі
комплексного
аналізу
різнобічних
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інформаційних джерел щодо теологічної освіти в німецькому
університеті розглянемо організаційні основи навчання на
теологічному факультеті.
За даними, отриманими під час названого вище дослідження
(Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010), у 2007 році у всіх закладах
вищої освіти ФРН теологію вивчало 42 500 студентів. Приблизно рівна
кількість студентів навчалася католицькій та євангелічній теології.
При цьому першим (тобто основним фаховим) напрямом теологію
обрало лише 16 783 з 1,94 млн. студентів усієї кількості німецьких
студентів (2007), що складає 0,86 %. Переважна більшість зі студентів,
що отримували теологічну освіту, навчалася в університетах (понад
80 %), незначна частина – у церковних ЗВО (близько 4% у
євангелічних та менше 6 % у католицьких), а також у вищих
професійних та Баден-Вюртенбургському педагогічному.
Теологічна освіта поєднує у собі право громадян Німеччини на
освіту, а також на вільне сповідування віри і набуття фахової освіти у
галузі теології, що гарантовано державою. Для того, щоб стати
студентом теологічного факультету університету Німеччини, пройти
курс навчання та отримати документ про набуття відповідного
академічного рівня фахової теологічної освіти, потрібно послідовно
виконати вимоги та набути компетентностей, що характеризують
фахівця у галузі теології. На підставі аналізу широкого кола
німецькомовних джерел схарактеризуємо навчальний процес на
теологічному факультеті від вступу до випуску.
У Німеччині встановлено загальні стандартні правила вступу до
закладів вищої освіти. На прикладі Вестфальського університету імені
Вільгельма (Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Bachelor und
Staatsexamen) ми бачимо, що до переліку основних вимог входить
наявність загальноосвітньої підготовки Abitur або аналогічного
сертифікату про середню освіту; наявність предметної кваліфікації
(для тих, хто отримав середню освіту за окремим напрямом
підготовки, обмежується можливість вступу до університету за
іншими напрямами), достатньої для навчання в університеті. До
претендентів на навчання за магістерськими програмами вимоги
підвищуються: зокрема, має значення успішність навчання
на бакалаврській програмі.
У результаті узагальнення вимог до вступників університетів
з’ясовано, що абітурієнт теологічного факультету повинен мати
достатній рівень володіння німецькою мовою (не нижче DSH-2),
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представивши будь-який з названих сертифікатів: DSH-2 або вище,
TestDaF Stufe 4 або вище, Deutsches Sprachdiplom der KultusministerKonferenz Stufe II (In allen Teilbereichen C1-Niveau), Goethe-Zertifikat C2,
UNIcert-Zertifikat der Stufen III або вище, TELC C1 Hochschule. Для
іноземців працюють курси німецької з метою підготовки до здачі
екзамену
DSH
(Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster.
Sprachanforderungen für ein deutschsprachiges Studium…). Цікаво, що у
Вестфальському університеті відвідувачі курсів зараховуються до
університету; тим, хто успішно складає іспит з німецької та стає
студентом, відшкодовується вартість курсів після успішного
завершення першого семестру навчання за обраним фахом.
Установлено, що курс «повної теології», тобто теології у якості
основного фаху, обирають студенти, що вступають на теологічний
факультет університету, щоб після завершення курсу навчання рівня
бакалавра та магістра стати священнослужителем, зайняти посаду в
церковній структурі, стати викладачем теологічних дисциплін
університету або зайнятися науковими дослідженнями у галузі
теології. Зазвичай студентами курсу «повної теології» стають
випускники гімназій або церковних шкіл, де вони отримали ґрунтовну
попередню підготовку. При цьому випускники, що отримали диплом
«повної теології», можуть претендувати і на менш значні посади та
робочі місця, які не потребують наявності диплому «повної теології».
Однак для того, щоб займатися педагогічною діяльністю (початкова
школа, гімназія, професійний заклад тощо), потрібно додатково
отримати педагогічний фах відповідного рівня.
Згідно з даними аналітичних джерел, кількість студентів «повної
теології» має тенденцію до зменшення (з 1995 до 2007 року – на 60%)
(Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
З’ясовано, що нині більше половини студентів, які вивчають
теологію у Німеччині, обирають даний напрям підготовки як другий
та третій фах. Діахронно-порівняльний аналіз кількісних показників
студентів-теологів дозволяє констатувати подальше зростання
кількості таких студентів. Це означає, що студент отримує основну
фахову підготовку за певним іншим напрямом, а теологію вивчає
додатково. За такою схемою навчається переважна більшість осіб, що
планує у подальшому займатися педагогічною діяльністю чи
спорідненою з нею, а також люди, що стають фахівцями з релігійних
питань у різних сферах сучасного життя (культури, мистецтва,
музики, засобів масової інформації, медицини, військової справи та
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інших галузей). При цьому кількість студентів-теологів, що готуються
стати викладачами, зросла у католицькому сегменті більше, ніж у
євангелічному (Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
Дослідники зауважують, що теологію як другий або та третій
фах обирають студенти, які не мають традиції християнського
виховання у сім’ях, однак вбачають сенс у вивченні теології для
подальшого
викладання
релігії
як перспективної
кар᾿єри
(Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
Дані аналізованого нами дослідження також свідчать, що
протягом останніх років спостерігається зменшення кількості
професорів теологів, що призводить до звуження спектру вивчення
християнської теології. Наприклад, у 2008 році в Берлінському
університеті Гумбольдта лише 150 студентів з 785, що вивчали повну
теологію, прагнули отримати ступінь у галузі євангелічної повної
теології. Зазначені дані мають об᾿єктивні причини: у Берліні у період з
1945 до 1990 років була відсутня теологічна освіта та була відновлена
після об’єднання країни (Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
Структурно-логічний аналіз освітніх програм німецьких
університетів, пов᾿язаних з теологією, дозволяє дійти висновку, що у
залежності від обрання першого фаху, німецька система вищої освіти
дозволяє вибудувати індивідуальний сценарій навчання та набуття
професійних компетентностей, а гнучкість та мобільність цього
процесу робить його унікальним.
Структурними підрозділами теологічних факультетів німецьких
університетів, що реалізують освітні програми у галузі теології є
кафедри а також інститути, семінари, відділи, науково-навчальні та
дослідницькі центри. Назви та наукове спрямування означених
структурних підрозділів визначає відповідна конфесія та кожен
університет у межах права академічної автономії. Наприклад,
теологічний факультет Мюнхенського університету має кафедри, а
навчальний процес на теологічному факультеті Мюнстерського
університету забезпечують інститути, відділення та науковонавчальні центри (інформація розміщена на сайтах університетів).
Організаційна структура факультету філософії та теології
представлена
у регламенті
«Ordnung
der
Departments
der
Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie» (2017) (Ordnung der
Departments, 2017). Аналіз змісту документу дозволяє дізнатись про
функціональні зв’язки різних академічних підрозділів у навчальному
процесі.
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Як зазначено на сайті Мюнстерського університету, теологічний
факультет має найчисельнішу серед німецьких вишів відповідного
профілю студентську аудиторію: у 2019 році на католицькому
відділенні навчалося 1676 студентів, на протестантському – 1159 осіб
(загалом 2835 осіб). На факультеті працює 34 професори (найбільше
серед теологічних факультетів Німеччини, з них 13 ‒ на євангелічному
і 21 ‒ на католицькому факультетах) (Westfälische Wilhelms-Universität
Münster. Statistik).
Другим за чисельністю студентів-теологів є теологічний
факультет Мюнхенського університету: у 2020 році 1400 студентів
загалом навчалися на теологічному факультеті, діяло 17 кафедр
католицької та 11 кафедр євангелічної теології, працював 31 професор
(39 докторів) католицької та 21 професор (58 докторів) євангелічної
теології (за даними інтернет-сайту університету).
Узагальнення наведених кількісних даних дозволяє дійти
висновку, що співвідношення кількості студентів різних конфесій
відображує регіональні особливості віросповідної традиції, а також
конфесійні традиції розвитку теологічної освіти.
Студенти євангелічного віросповідання проходять, як правило,
базовий курс навчання (бакалаврат) та складають фаховий іспит,
оскільки зазначена релігійна організація приділяє особливу увагу
отриманню іншого спорідненого фаху (наприклад, педагогічного) на
основі базової теологічної освіти.
Вступаючи на навчання, студенти німецьких університетів мають
декілька варіантів побудови траєкторії своєї освіти, в залежності від
фахових і життєвих завдань (можливості навчання описані у
спеціальних документах (Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Studiengänge).
Навчальний процес вибудовується шляхом визначення місця
теології у контексті освітньої програми, а отже і сформованої
відповідно до неї освітньої траєкторії конкретного студента (так
званий «курс повної теології», другий або третій фах тощо). Аналіз
кількісних показників свідчить про динаміку та спрямованість
навчального процесу на теологічних факультетах.
З᾿ясовано, що для абітурієнтів католицьких теологічних
факультетів обов’язковою умовою вступу є церковний іспит
«Християнська духовність» (Christliche Spiritualität), який складається
після обов’язкового відвідування двох спеціальних занять
(просемінарів) ‒ «Вивчення теології» та «Письмо у теології». Також
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вступнику необхідно продемонструвати знання біблейських мов
(латини, івриту, давньогрецької мови) (Spracheninformation. Katholische
Religionslehre/Katholische Theologie). Результатом успішного виконання
усіх вищеназваних вимог може стати отримання церковного дозволу
на навчання missio canonica (Kirchliche Bevollmächtigung). Відомості про
порядок, зміст та час занять та екзаменів зазвичай розміщуються у
спеціальному інформаційному бюлетені на сайті теологічного
факультету.
Орієнтовно за кілька тижнів до початку семестру в університеті
можна ознайомитись з навчальною програмою (vorlezungsverzeichnis),
в якій перераховані всі навчальні курси, що викладаються на
факультеті з відповідної спеціальності1.
У ході дослідження з’ясовано, що студент німецького
університету самостійно складає для себе розклад занять, керуючись
рекомендаціями відповідної служби вишу (Westfälische WilhelmsUniversität Münster. Hilfe und Beratung) (для теологічного факультету –
це менторат (Mentorat)) і може відвідувати будь-які курси на будьякому факультеті, незалежно від того, на якому факультеті
він навчається. На сайті університету розміщено інформацію,
керуючись якою студент може отримати консультацію академічного
характеру або отримати допомогу на сайті Центральної студентської
консультативної служби ZSB (Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Die ZSB). Зазначені структури університету надають консультативну
допомогу та сприяють у вирішенні великого кола проблем: від
оформлення документів та пошуку житла до питань харчування та
допомоги особам із особливими потребами.
Аналіз нормативної документації університетів Німеччини
дозволяє відтворити особливості організації навчального процесу.
Академічний рік в університетах Німеччини складається з 28
робочих тижнів. Стандартна тривалість навчання курсу «повної
теології» у німецькому університеті – п’ять років (10 семестрів) та
складається з двох етапів: «Теологічна основа» (Theologische
Grundlegung) та «Фахова спеціалізація» (Fachliche Vertiefung). Система
обліку вимірюється в семестрових тижневих годинах (SWS)
Електронний каталог навчальних курсів Вестфальського університету імені
Вільгельма
доступний
за
посиланням
(https://studium.unimuenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.browse&navigat
ionPosition=lectures,lectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=lectures&subitem=l
ectureindex).
1
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(пояснення системи семестрових тижневих годин – див. за
посиланням https://www.uni-due.de/erstsemester/stundenplan.shtml#
Semesterwochenstunden), за 5 років – 180 SWS або 300 кредитних балів
ECTS. Кожний предмет закінчується складанням іспиту, умовою
допуску до якого є виконання декількох письмових контрольних
робіт. Студенти, що виконали усі попередні вимоги програми
підготовки з певної спеціальності, подають заяву про допуск до
складання екзаменів, а екзаменаційний комітет університету приймає
відповідне рішення.
Навчальний курс завершується фаховим стажуванням,
складанням іспитів з предметів, в окремих фахових галузях
(наприклад, педагогіка) - державного екзамену.
Типовий варіант організації навчального процесу на
теологічному факультеті німецького університету за програмою
«повної теології» подано в Додатку Є. Зазначені модулі спрямовані на
формування професійних компетентностей, особистісних якостей та
соціальних навичок, яких потребує виконання священницьких
функцій після священницького висвячення. Повноцінне виконання
зазначених модулів потребує тісної співпраці із церковними
навчальними закладами. У Мюнстері студенти католицької теології
вивчають зазначені модулі у семінарії Priesterseminar Borromaeum
Münster, у якій створені умови не лише для проживання, але й для
навчання та духовного вдосконалення. Так, кожного дня студентитеологи беруть участь у богослужіннях, виконують вправи духовного
характеру (практика молитви, посту, виконання допоміжних
богослужбових функцій тощо) під наглядом духівників та викладачів
у священному сані, які під час розгляду кандидатури у священний сан
дають характеристику-рекомендацію єпископу на висвячення.2
Другий етап навчання завершується комплексним екзаменом,
що повинен продемонструвати знання теологічних навчальних
дисциплін. Підсумок складається з обов’язкової письмової роботи та
усного або письмового комплексного екзамену.
Залежно від спеціальності у німецьких університетах студент
може отримати диплом (Diplom), академічний ступінь магістра
(Magister) або скласти державний іспит (Staatsexamen) в якості
випускного (усі ці кваліфікаційні звання є рівноцінними). Випускники
2

Відомості отримано під час спілкування із регентом пастирської семінарії
Borromaeum (Мюнстер) священником Хартмутом Нієхусом
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німецьких університетів традиційно були орієнтовані на державну
або церковну службу Інші сфери діяльності для людини, що отримала
університетський диплом, у німецькому суспільстві тривалий час не
схвалювались.
Magister Theologiae – диплом, який підтверджує завершення
другого циклу вищої освіти з теології, видається студентам, які
успішно склали підсумковий комплексний екзамен. Разом із дипломом
видається академічна довідка із зазначенням загальної підсумкової
оцінки ECTS. Наявність диплома магістра теології є обов’язковою
умовою для кандидатів у священний сан, а також для викладача
університету.
Staatsexamen – національний випускний екзамен. Німецьким
студентам він потрібен для отримання необхідної кваліфікації для
роботи в державному секторі. Цей екзамен є свідченням якості
фахівця та дозволяє також займатися тими видами діяльності, що
знаходяться під контролем держави: медицина, фармакологія,
юриспруденція, викладацька робота. Студенти, що вивчають теологію
та готуються бути вчителями, повинні здати цей екзамен (більш
докладно
про
екзамен
див.
за посиланням:
https://docplayer.org/17202187-Informationsveranstaltung-zum-erstenstaatsexamen-la.html).
Державний екзамен після завершення навчання на теологічному
факультеті університету (Pfarrerausbildung), що практикується на
католицьких та євангелічних теологічних факультетах, за своєю
структурою повторює аналогічний екзамен на інших факультетах:
перший державний теологічний екзамен складається відразу після
завершення навчання, другий – після практичної підготовки
тривалістю один рік. Студентам, що успішно склали державний
екзамен, присвоюється другий академічний ступінь - магістра
теології.
Наявність у претендента ступеня магістра повної теології є
однією з обов’язкових умов для священницької хіротонії (висвячення
у священний сан).
Зауважимо, що складання особливого державного екзамену
студентами ЗВО Німеччини не відповідає структурі навчання,
передбаченій Болонським процесом. Ознайомлення з академічними
джерелами та бесіди з практиками теологічної освіти Німеччини
дозволяють стверджувати, що академічна спільнота Німеччини
дискутує з приводу відповідності та доцільності зазначеного екзамену
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в процесі забезпечення якості фахової підготовки (див. Universität
Ulm).
Згідно з усталеною академічною практикою, відвідування
лекцій, семінарів, лабораторних робіт формально не є обов’язковим.
Але останніми роками в Німеччині адміністрація та менторат
рекомендують обов’язкове відвідування практичних занять. На думку
професора Т. Бремера (Th. Bremer), такий підхід сприяє формуванню
самодисципліни та створює умови для виховання навичок
цілеспрямованої інтелектуальної та духовної праці.
На семінарах кількість студентів обмежена, про що заздалегідь
повідомляється та пропонується завчасно записатися до участі
(можна записатися онлайн). Заняття проходять під керівництвом
професора, який є автором семінару, у вигляді обговорення окремих
тем і питань. Методичні рекомендації для підготовки до семінару
студенти отримують заздалегідь (Formalia-Handbuch; Über das
Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten). Такі практичні заняття дають
студенту найнеобхідніші навички, дозволяють поглибити отримані на
лекціях знання, засвоїти методи науково-практичної роботи, тобто
навчають самостійно і незалежно мислити. Крім того, студентам часто
дають письмові завдання, які є дуже поширеними в німецьких
університетах – написати есе за обраною темою. Обсяг таких робіт –
від 20 до 50 сторінок тексту.
Організаційні та методичні основи навчального процесу на
теологічному факультеті відображені у особливому документі –
Порядку проведення екзамену (нім. Prüfungsordnung für das Fach
Religionslehre) (наприклад, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Suche), у якому сформульовано умови отримання кваліфікації
відповідного рівня в результаті складання екзаменів та інших видів
контролю, що виконує функцію академічних вимог до студента
університету. Такий Порядок розміщується на сайті факультету і
дозволяє студенту визначити індивідуальну програму навчання з
правом вільного вибору навчальних дисциплін, семінарів, складання
підсумкових іспитів тощо.
У Порядку визначено компетентності, на набуття яких
спрямований кожен навчальний курс, а також вимоги до кількості та
якості навчальної роботи, яку передбачається виконати студенту.
Менторат допомагає студенту обрати навчальні дисципліни (Das
Mentorat). У разі неуспішної здачі іспиту студент має додатково ще дві
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спроби. Якщо додаткові спроби виявляться невдалими – студента
відраховують з університету.
Навчальні результати студентів оцінюються за 6-бальною
системою: 1 − «дуже добре», 2 − «добре», 3 – «задовільно», 4 –
«достатньо», 5 – «недостатньо», 6 – «незадовільно» (Notenumrechnung
Übersee).
Підсумки навчання протягом семестру відображаються в
залікових балах, які зараховуються студентам після кожної сесії.
Оскільки особа студента ідентифікується за номером його
студентського посвідчення, то після завершення екзамену на дошці
оголошення можна побачити списки номерів таких посвідчень
та навпроти них – кількість зароблених балів (див. фото у Додатку З).
У такий спосіб зберігається приватність інформації про академічні
результати студентів.
З’ясовано, що після завершення курсу навчання студентитеологи проходять стажування (18 місяців), а після нього – складають
іспити та отримують дипломи.
У багатьох німецьких університетах передбачено дистанційне
навчання із використанням широкого спектру сучасних комп’ютерних
технологій (Westfälische Wilhelms-Universität Münster. E-Learning).
Особливої актуальності зазначена форма навчання набула під час
карантинних обмежень з приводу пандемії коронавірусу навесні 2020
року, коли навчальний процес було повністю переведено у
дистанційний режим. Проблематику дистанційної освіти, а також
використання сучасних комп’ютерних технологій у теологічній освіті
досліджували такі німецькі вчені, як П. Сайяк (C. P. Sajak) (Sajak, 2019),
Ф. Шотт (F. Schott) (Schott & Ghanbari, 2008) та ін.
Вивчення
нормативних
документів
низки
німецьких
університетів дозволило дійти висновку, що робота над дисертацією
на науковий ступінь доктора філософії є логічним продовження
магістерської підготовки. Магістерські екзамени складаються, як
правило, з двох основних предметів або одного основного і двох
додаткових. Окрім екзаменів, магістри обов'язково готують та
публічно захищають магістерську роботу (Kirchliche Anforderungen,
2016).
Установлено, що нині теологічні факультети реагують на
кількісне зростання студентів віком від 40 років та відкривають
спеціальні навчальні курси: університети Франкфурта, Майнца,
Марбурга розпочали підготовку кандидатів у священний сан осіб, що
110

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

бажають отримати теологічну освіту після завершення професійної
діяльності за іншим фахом та працювати у церковних структурах
(див. Berufstätige entdecken den Pfarrberuf). Зазначена тенденція
вважається перспективною, оскільки позитивний життєвий та
професійний досвід студентів старшого віку є суттєвою складовою
для майбутньої діяльності пастирів.
Кадрова політика теологічних факультетів
Для забезпечення якісного викладання в університетах існують
особливі вимоги до викладачів. На церковному філософському
факультеті викладати має право лише той, хто отримав відповідні
наукові ступені на цьому факультеті. Якщо викладач не має
канонічного докторського ступеня або ліценціата, то він може бути
постійним викладачем лише за умови, що його філософська
підготовка відповідає змісту і методу, що викладається на церковному
факультеті. При цьому обов’язковою є вимога, щоб більшість
постійних викладачів церковного філософського факультету мали
докторську ступінь разом із ступенем доктора з філософії, отриманим
в університеті, що не підпорядкований церкві. При цьому, невелика
кількість професорів теології працює у ЗВО, де немає теологічного
факультету (Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
У ФРН існує чотири категорії викладачів: професор, асистент,
науковий працівник і викладач спеціальних дисциплін (іноземних
мов, спортивних дисциплін тощо). Функції професора та асистента
виконують особи, що мають ступінь доктора, але професор повинен
мати значний досвід роботи; обиратися за національним конкурсом.
Науковий співробітник повинен мати вищу освіту, виконувати наукові
дослідження та проводити заняття зі студентами.
Викладання кожної з навчальних дисциплін на теологічному
факультеті
університету
потребує
відповідного
кадрового
забезпечення, що регламентується як кількісними, так і якісними
характеристиками. Так, викладанням філософських дисциплін
повинно займатися не менше трьох постійних викладачів, що
працюють на своїй посаді повний робочий день.
Для кваліфікованого забезпечення виконання фахової
теологічної підготовки на факультеті повинно працювати не менше
семи викладачів на постійній основі (щоб забезпечити якісне
викладання основних навчальних дисциплін). Так, на першому циклі
навчання повинно бути не менше п’яти постійних викладачів
(по одному з метафізики, філософії природи, філософії людини,
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моральної філософії та політики, логіки і філософії знання). Інші
навчальні дисципліни можуть викладати запрошені викладачі.
Установлено,
що
теологічні
факультети
заповнюють
викладацькі вакансії з основних напрямів теологічної підготовки,
професори
неосновних
навчальних
дисциплін
(наприклад,
християнської археології, християнської історії тощо) залишались без
академічних пропозицій, що не сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, які спеціалізуються на унікальних темах
дослідження. Німецькі дослідники теологічної освіти вважають, що
професори теології могли б розширити можливості свого
академічного та професійного застосування шляхом переорієнтації на
суміжні дисципліни у межах своєї наукової галузі, а також у
загальнокультурному та педагогічному просторі (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung, 2010).
В університетах зберігається і підтримується традиція
академічної спадкоємності та шанобливого ставлення до колишніх
професорів, які зробили значний внесок у історію теологічної науки,
про що свідчать відповідні розділи на сайтах університетів
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Emeriti und Ehemalige
Professorinnen).
Випускники. На сайтах теологічних факультетів німецьких
університетів розміщено інформацію про випускників, які досягли
особливих результатів у професійній діяльності. Так, на багатьох
сайтах розміщені привітання колишніх професорів, а також
інформація про осіб, що є ієрархами або займають високі посади у
церковних та державних структурах. Так, Мюнхенський університет
на сайті має сторінку «Портрети випускників» (Ludwig-MaximiliansUniversität München).
Університети Німеччини зберігають контакти зі своїми
випускниками, про що свідчить наявність відповідних комунікативних можливостей на університетських сайтах (наприклад, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster. Absolventenbefragung 2019). Випускники
також залучаються до спонсорства університетів (Westfälische
Wilhelms-Universität Münster. Förderer & Alumni).
Вище вже йшлося про те, що система теологічної освіти дозволяє
працевлаштування для осіб, що отримали диплом у закладах вищої
освіти як Німеччини, так і сусідніх німецькомовних країн (наприклад,
Швейцарії, Австрії) (Віллем, 2006).
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Ще раз підкреслимо, що у ЗВО Німеччини навчаються громадяни
різних країн, передусім тих, що належать до спорідненого культуромовного та ментального простору (Education and Training Monitor,
2017). Користуючись можливостями академічної мобільності,
передбаченими Болонською системою, а також специфікою
конфесійної теологічної освіти, що традиційно має екстериторіальний
характер,
у просторі
вищої
теологічної
освіти Німеччини
розширюється міжнародне співробітництво, створюється атмосфера
толерантності та міжнаціонального порозуміння.
Отже, результати дослідження організаційних основ теологічної
освіти в університетах Німеччини переконують нас у дієвості та
фаховій ефективності організації освітньої діяльності, що надає
суттєві конкурентні переваги випускникам під час працевлаштування.
2.3. Змістові основи теологічної освіти в університетах
Федеративної Республіки Німеччини (на прикладі католицького
теологічного факультету)
У підрозділі досліджено зміст освітніх програм бакалаврського
та магістерського рівнів теологічних факультетів університетів
Німеччини. За основу обрано теологічну освіту католицького
спрямування, оскільки в межах цієї конфесії визначення змісту
освітніх програм має більш централізований та стандартизований
характер та у межах дослідження матеріали цієї конфесії виявились
більш доступними для аналізу.
Для вирішення поставлених завдань використано пошуковобібліографічний, причинно-наслідкового та логіко-структурного
аналізу, а також метод наукового консультування, діалогу,
обговорення проблематики дослідження та його окремих аспектів із
німецькими науковцями.
Нинішній стан теологічної освіти у Німеччині зумовлений
низкою суспільно-політичних та культурно-світоглядних чинників,
що актуалізувалися на межі другого та третього тисячоліть.
Застосовуючи метод причинно-наслідкового аналізу, виявимо вплив
окремих суспільних процесів на стан теологічної освіти в країнах
Європи.
Європейське співтовариство на початку нового тисячоліття
зіткнулося із такими ризиками:
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1.
Зростання міграційних процесів, які стосуються майже усіх
країн сучасної Європи та у переважній більшості сприймаються її
громадянами негативно.
2.
Загроза релігійного екстремізму та формуванням моделей
суспільної поведінки по відношенню до представників нетрадиційних
для Європи культурно-історичних традицій, що містять у собі
деструктивні ідеології.
3.
Наслідки терористичної атаки релігійних радикалів 11
вересня 2001 року у США та вироблення нової ефективної
антитерористичної стратегії як подолання ризиків між цивілізаційних
конфліктів.
4.
Проблема збереження єдності Європейського Союзу та
подолання ризиків європейського сепаратизму (Велика Британія,
Іспанія тощо).
5.
Нові тенденції фрагментації європейського суспільства та
подолання ризиків впливу непередбачуваних факторів глобального
масштабу (пандемії, екологічні катаклізми, міграційні процеси тощо).
Компетентності як змістова основа теологічної освіти
Дослідження компетентностей у галузі теології проводилось у
контексті переходу німецьких ЗВО на Болонську систему. Адже саме
компетентності є базовими елементами, що характеризують фахову
освіту в закладах вищої освіти та формують єдину систему
кваліфікацій, систему єворпейських принципів забезпечення якості
освіти, визнання дипломів та етапів навчання у ЗВО.
Термін «компетентність», який у галузі освіти став основним
змістовим терміном замість сукупного терміну «знання, вміння та
навички», вперше використав дійсний член наукової ради Інституту
Макса Планка з питань розвитку освіти професор Гайнріх Рот
(Heinrich Roth): «Компетентність – це об’єктивна категорія, що фіксує
суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок,
ставлень, які можна застосувати в широкій сфері життя та діяльності»
(Roth, 1971, 104).
Вважаємо за необхідне також відзначити особливу роль
наукових пошуків професора Гамбургського університету Андреаса
Кьорбера (Andreas Körber), що був одним з авторів освітніх стандартів
ФРН (Körber, 2010; 2012).
Релігійна дисциплінарна компетентність розглядається у низці
публікацій німецьких дослідників, таких як Б. Ділгер (Dilger, 2007;
2005), А. Кьорбер (Körber, 2012; 2010) та ін.
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Розробка фахових компетентностей у галузі теології не
завершена і триває нині. Нами встановлено, що найбільш
результативною була розробка компетентностей, якими повинні
володіти педагоги, що викладають релігійні та духовно-моральні
навчальні дисципліни, а також предмети філософсько-етичного
спрямування,
оскільки
зазначена
категорія
фахівців
є
найчисельнішою.
Німецькі фахівці звертають увагу на особливий підхід до
визначення сукупності компетентностей в рамках поняття
«професійної ідентичності», що застосовується лише до осіб, що
прагнуть отримати теологічну освіту. Поняття професійної
ідентичності викладачів релігії та фахівців теології включає не лише
компетентності, а й усю сукупність елементів особистості (біографії,
особистих і життєвих якостей, через які проявляється християнське
життя та належність до церкви).
Перша спроба створити модель професійних компетентностей
викладачів релігії у відповідності до дидактичної структури вимог
теологічної науки була зроблена у 1997 році в рамках діяльності
змішаної комісії Євангелістської церкви Німеччини під назвою «У
діалозі про віру і життя» (Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz).
Вимоги були об’єднані у розділі «Релігійно-просвітницькі
компетентності» та стосувалися професійних якостей учителів релігії.
У процесі роботи комісія дійшла висновку, що слід відмовитись від
поняття професійних якостей і зосередити увагу на формулюванні
компетентностей (Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz).
У межах експертизи національних освітніх стандартів освітніх
програм ФРН, проведеної на виконання завдання Федерального
міністерства освіти у 2003 році, було розпочато роботу з вироблення
компетентностей і стандартів для учнів та формулювання
професійних стандартів і компетентностей вчителів, що визнані
необхідними для виконання ними професійних обов’язків. В основу
такої діяльності було покладено компетентності, що є чинними для
осіб, які здобули два рівні освіти в університеті, семінарії або іншому
типі вищої школи.
У результаті зазначеної діяльності 16 грудня 2004 року було
прийнято документ «Стандарти освіти вчителів: науки про освіту»
(Standards für die Lehrerbildung, 2004). Компетентності, визначені у
документі, формулюють професійні вимоги, що пред’являються до
виконання викладацьких функцій «викладання, виховання, оцінка,
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інновація».
Стандарти
визначають
ступінь
сформованості
компетентностей. Зазначені стандарти визначають компетентності,
які мають особливе значення для професійної освіти, професійного
повсякденного життя та підвищення кваліфікації.
Федеральні землі розпочали застосовувати стандарти в якості
базових для підготовки фахівців у 2005-2006 навчальному році. Було
прийняте рішення про оцінку професійної підготовки вчителів на
основі цих стандартів, а також про вдосконалення стандартів у
подальшому. У 2008 році стандарти отримали схвалення Ради
Євангелічної церкви Німеччини та отримали загальнодержавний
статус (рішення від 17.10.2008) (Beschluss der Kultusministerkonferenz
am 17.10.2008).
Розробка стандартів теологічної освіти виявила конкретні
вимоги до осіб, що здійснюють свою професійну діяльність у галузі
теології. Фахівці зосередились на формулюванні «теологічнорелігійної компетентності», яка включає усі необхідні знання
релігійного характеру.
У 2004 році у ФРН була створена Спілка професійної дидактики
(Gesellschaft für Fachdidaktik), до якої увійшло 28 членів та діяльність
якої зосереджена на виробленні рамкових орієнтирів (вимог) та
стандартів, а також моделей, для усіх видів практичної педагогічної
діяльності. Серед колективних членів зазначеної організації – Спілка
наукової релігійної педагогіки (Gesellschaft für wissenschaftliche
Religionspädagogik (GwR e.V.)), що об’єднує фахівців з теології та
педагогіки вищої школи Німеччини, які працюють у галузі вищої
теологічної освіти.
У межах діяльності спілки розроблені професійні дидактичні
компетентності, спеціалізовані дидактичні стандарти і експертнодидактичні основи.
У результаті сформульовано десять професійних дидактичних
компетентностей, а також два галузевих дидактичних стандарти, що є
основою здобуття та підвищення кваліфікації (GFD, 2005).
Компетентності вчителів релігії зумовлені значною мірою
переліком компетентностей, які у процесі вивчення релігії повинні
бути сформовані у учнів. Вимоги, що пред’являються до вчителя
релігії, включають теологічні, релігійні та педагогічні компетентності.
Кваліфікація у галузі теології вимагає набуття сукупності професійних
навичок, які повинні мати викладачі релігії, щоб конструктивно та
результативно виконувати свої професійні обов’язки. Професійна
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компетентність включає здатність до рефлексії, а також володіння
способами та прийомами, що дозволяють успішно діяти у межах
освітнього процесу.
Як вважають розробники, кваліфікація викладача релігії
передбачає формування базових професійних компетентностей, які
розгортаються у часткові компетентності. Стандарти визначають, які
професійні навички і часткові компетентності і у якому вигляді
повинні отримати студенти ‒ майбутні викладачі релігії та фахівцітеологи на завершення навчання.
Структурна модель компетентностей викладача релігії є
похідною від предметних та дидактичних вимог їх професійних
якостей та спрямована на:

урівноваження між християнською вірою та повагою до
інших переконань та світоглядних позицій;

пошук істини у діалозі з учнями, батьками та
представниками інших релігій та переконань;

надання учням свободи у сфері релігії, одночасно
демонструючи практику християнського життя;

спрямованість навчальних занять на формування
компетентностей, зберігаючи чутливість до екзистенційного
особистого досвіду, неочікуваних запитань тощо (GFD, 2005).
Таким чином, розвиток теологічних, релігійних та педагогічних
компетентностей передбачає формування професійної ідентичності,
що будується на вихованні особистості, характеру, особистої
релігійності здобувача освіти. Формування професійної ідентичності –
це освітній та процес професійного становлення фахівця,
спрямований на трансформацію особистості у контексті теологічної
освіти, у процесі якої студенти здобувають професійні
компетентності.
У рамках реформування євангелічної теологічної освіти змішана
комісія із широким представництвом фахівців представила розробку
професійних навичок та стандартів у галузі теологічної освіти
(Theologisch-Religionspädagogische
Kompetenz,
2009).
Експерти
виділяють п’ять основних компетентностей, які розвиваються у
дванадцяти
часткових
компетентностях
(TheologischReligionspädagogische Kompetenz, 2009).
І. Релігійно-педагогічна рефлексійна компетентність:
1.1. Здатність до рефлексії власної релігійної та професійної ролі.
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1.2. Здатність до рефлексії та оцінки власних дій «на відстані».
ІІ. Релігійно-педагогічна кваліфікація:
2.1. Здатність до теологічного і релігійно-дидактичного
розвитку основних питань релігійного навчання та побудови
навчання і навчального процесу.
2.2. Виховна компетентність.
2.3. Здатність до релігійного діалогу з іншими конфесійними,
релігійними і світоглядними формами життя і мислення.
2.4. Здатність до інтерпретації та дидактичного пояснення
аспектів сучасної культури.
2.5. Науково-методична та медіа-аналітична компетентність.
2.6. Релігійно-педагогічна методична та медійна компетентність.
ІІІ. Компетентність релігійно-педагогічного зростання:
3.1.
Навички
релігійно-просвітницького
сприйняття
і
діагностики.
3.2. Компетентність поради і оцінки.
IV. Компетентність релігійно-педагогічної еволюції.
V. Компетентність релігійно-педагогічного діалогу та дискурсу:
5.1. Компетентність міжрелігійного та міжконфесійного діалогу
та співпраці.
5.2. Компетентність релігійно-педагогічного дискурсу.
Професійна теологічна компетентність включає усі зазначені
вище навички як основу, точку відліку та коригування. Вона
формується у процесі вивчення усіх теологічних навчальних
дисциплін. Релігійна дидактична компетентність інтегрована в неї та
сукупно вони утворюють певну цілісність.
На основі сформульованих компетентностей фахівцями
(Theologisch-Religionspädagogische
Kompetenz,
2009)
створено
теоретичну модель структури професійних навичок викладачів релігії
(див. Додаток Е).
У межах дослідження звернемося до функціональної моделі
формування
комплексної
теологічної
компетентності,
що
візуалізована у Додатку Є та демонструє зміст і послідовність кожного
етапу формування комплексної теологічної компетентності,
структуру професійних навичок викладача релігії, їх взаємозв’язок і
взаємовплив, що є основою професійної ідентичності фахівця-теолога.
У процесі дослідження з’ясовано, що проблему базових
принципів формування компетентностей у процесі католицької
теологічної освіти вивчає професор Клаус Петер Сайяк (Clauß Peter
118

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

Sajak), провідний фахівець у галузі католицької теології та дидактики.
Зокрема, він визначає принципи релігійної дидактики та основні
компетентностей, які набувають студенти теологічного факультету у
процесі навчання (Sajak, 2012).
Компетентності релігійної дидактики:
1.
Життєва світська компетентність.
2.
Педагогічна компетентність.
3.
Предметна компетентність.
4.
Дидактична компетентність.
5.
Методична компетентність.
Слід зауважити, що дидактика як навчальний предмет є
складовою практичної теології, тому професор Сайяк розглядає
компетентності у загальній структурі вивчення практичної теології.
Цікавим та корисним для нашого дослідження здобутком
німецьких дидактів є так званий дидактичний шестикутник Хілберта
Мейера (Meyer, 2002; 2004), у якому подано характеристику шести
основних компетентностей, на основі яких пропонується дидактична
модель у вигляді шести принципових рішень, що визначають 10 ознак
якості успішного навчання. Зазначена модель опрацьована у напрямі
вивчення релігії. Функціональна модель формування релігійних
компетентностей сформульована Андреасом Файндтом (Feindt, 2010)
(див. Додаток Ж), демонструє зміст та послідовність кожного етапу
формування компетентностей, на яку спрямована фахова підготовка
теолога.
Визначення основних компетентностей фахівця у галузі теології
дає змогу з’ясувати зміст навчання на теологічному факультеті,
оскільки він спрямований на формування цих компетентностей.
Форми навчальної роботи на теологічному факультеті відображують
зміст, спрямування та очікувані результати, є технологічною
складовою навчального процесу.
Освітня діяльність теологічних факультетів є цілеспрямованою
та спеціально організованою сукупністю дій, що формують
компетентності фахівця відповідного напряму практичної діяльності,
рівня та кваліфікації. Перелік та структура компетентностей у галузі
теології фахівців різних фахових напрямів відрізняється в залежності
від практичних завдань, передбачених їх майбутньою професійною
діяльністю. Так, у німецькій науковій літературі теологічні
компетентності визначають як духовні (Spirituelle Kompetenz),
визначаючи її складовою професійної ідентичності осіб, що належать
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до кліру або церковних співробітників. У межах курикулумів
бакалавра та магістра теології компетентності формулюються
швидше як завдання по успішному виконанню запланованих
навчальних завдань, аніж так, як прийнято розуміти компетентності у
педагогіці вищої школи (див. теологічний факультет Берлінського
університету (Humboldt-Universität zu Berlin. Evangelische Theologie).
Дослідження проблематики компетентностей теологічної освіти
виявило певні розбіжності теорії та практики. Встановлено, що
компетентісний підхід найбільшою мірою розроблений у галузі
релігійної освіти та фахової теологічної підготовки вчителів релігії у
накладах освіти Німеччини різних рівнів, куди спрямовується
переважна більшість осіб, що набувають теологічну освіту. Такий
висновок було зроблено на підставі дискусії, яка триває (2018-2019
рр.) у церковному середовищі та у контексті якої формулюються
завдання розробки структури компетентностей для осіб, що займають
посади у церковних структурах (Pastoraler Strukturwechsel braucht
unsere theologische Kompetenz). Зокрема, автори ставлять питання про
розробку системи компетентностей для різних категорій церковних
співробітників, виходячи із конфесійної зумовленості їх професійної
ідентичності.
Зміст навчального процесу на теологічному факультеті
державного університету Німеччини є результатом консенсусу,
досягнутому між церквою (релігійною організацією) та університетом
як закладом освіти. Згідно з роз᾿ясненням професора Т. Бремера3,
консенсус у даному контексті є результатом всебічного обговорення
тієї чи іншої проблеми, пов’язаної з навчальним процесом, та
досягнення спільної згоди: діалог триває до тих пір, поки такої згоди
не буде досягнуто. У подальшому її буде формалізовано у вигляді
документу, що відображає кінцевий результат та зміст практичної
діяльності.
Однією з базових вимог до змісту теологічної освіти є, за
Бремером, така: теологічні навчальні дисципліни повинні
викладатися так, щоб у сукупності створити органічний зв’язок між
собою, а також стати основою для пояснення різних аспектів та
вимірів сучасності. Головні з них – біблейські, патристичні, історичні,
літургічні та пастирські аспекти. Студенти повинні отримати глибоке
3

Консультацію з питань змісту теологічної освіти в університеті Вільгельма (Мюнстер) було надано
автору дисертаційної роботи під час наукового стажування (Довідка про стажування див. Додаток Б)
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розуміння матеріалу, при цьому сформувати синтез майстерності у
використанні наукового методу дослідження та здатності пояснювати
священну доктрину церкви.
Зміст навчання на теологічному факультеті виконує кілька
завдань:

формування цілісного світогляду християнина;

створення умов для повноцінного церковного життя,
практики молитви, богослужіння, аскези та інших складових;

засвоєння наукової методології, навичок самостійного
наукового
дослідження,
церковної
герменевтики,
ісагогіки,
екзегетики, опрацювання джерел історичного, церковно-канонічного,
літургічного, еклесіологічного та сотеріологічного спрямування;

розгляд сучасної картини світу, наукових досягнень,
суспільних процесів різного характеру через призму церковного
вчення.
Навчальні дисципліни, що викладаються на теологічному
факультеті, у своїй сукупності спрямовані на виконання зазначених
завдань та складають певну систему й відображують віровчення та
теологію відповідної конфесії.
Викладання
теології
складає
цілісну
доктрину,
що
сформульована на основі нормоутворюючих документів церкви.
Названі документи у сукупності свого контенту відображують
загальний зміст, форми та методи діяльності сучасних теологічних
факультетів німецьких університетів. Тому в межах нашого
дослідження під терміном «документи, що визначають зміст
теологічної освіти» ми маємо на увазі щойно названі документи, а
також похідні та спрямовані на їх запровадження і практичну
реалізацію у навчальному процесі теологічних факультетів.
З метою дослідження змістових основ навчального процесу на
католицьких теологічних факультетах ми подамо характериститку,
що ґрунтується на зазначених нормоутворюючих документах, із
коментарями та поясненнями.
Для систематизації нашого викладу розглянемо розподіл
навчальних предметів християнської теології відповідно до галузей
теології.
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Таблиця 2.6
Розподіл навчальних предметів християнської теології
відповідно до галузей теології
Предметні галузі
(кафедри)

Навчальні предмети
Євангелічна теологія

Католицька теологія

Філософія

Філософія

Старий Заповіт та
історичний контекст
Новий Заповіт

Вивчення Старого
Заповіту
Вивчення Нового
Заповіту
Історія церкви та історія
християнства:
- давня історія Церкви;
- новітня історія Церкви
та сучасний стан
- систематична теологія,
- догматика;
- етика та соціальна
етика

Філософські основи
теології (філософська
пропедевтика)
Біблійна теологія:
вивчення Старого Заповіту
Вивчення Нового Заповіту

Історія церкви, історія
християнства, нинішній
стан церков, екуменічна
теологія Сходу і Заходу
Християнські
віросповідання,
традиційна
герменевтика (катол.),
Християнські сповідання
(євангел.), етика
Церковна ієрархія,
духовенство
Християнське виховання,
викладання Закону
Божого

Практична теологія
Релігійна педагогіка

Історична теологія:
- давня історія Церкви та
патрологія;
- середньовічна та новітня
історія Церкви
Систематична теологія:
- фундаментальна
теологія;
- догматика;
- моральна теологія;
- соціальна етика та
християнське соціальне
вчення
Практична теологія:
- пастирська теологія;
- релігійна педагогіка;
- церковне право;
- літургика

Матеріали таблиці 2.6 дозволили з’ясувати, які навчальні
предмети вивчають студенти теологічних факультетів німецьких
університетів, а також спеціальні предметні галузі, спрямовані на
формування фахових компетентностей студентів-теологів.
Слід зазначити, що німецька система теологічної освіти
передбачає варіанти набуття теологічного фаху:
 теологія як основний фах («повна теологія»);
 теологія та педагогічна фахова підготовка;
 теологія без педагогічної фахової підготовки, із додатковим
фахом;
 теологія в якості другого або третього фаху.
122

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

Найбільш інтенсивним і контекстуально насиченим є курс
«повної теології», який надають теологічні факультети університетів
Німеччини, а також конфесійних закладів вищої освіти країни. Тому
розглянемо більш детально зміст навчання за таким напрямом
фахової теологічної підготовки.
Структурно-логічний аналіз документів, що унормовують
освітню діяльність теологічних факультетів, дозволяє дійти висновку,
що навчальна програма з повної теології складається з трьох циклів.
Перший цикл триває 10 семестрів (5 років) для студентів, що є
кандидатами у священний сан, пастирські референти, викладачі
теології. Ті, хто попередньо вже пройшов дворічний курс філософії,
виконують скорочену програму тривалістю 6 семестрів (3 роки).
Перші два роки навчання присвячені поглибленому вивченню
філософії, яка повинна створити підґрунтя для успішного вивчення
теологічних дисциплін у подальшому. Ступінь бакалавра філософії,
отриманий на теологічному факультеті, є попередньою підготовкою
для вивчення теології. Водночас курс філософії на філософському
факультеті, що не підлягає церковному контролю, такого значення
для подальшого навчання теології не має. Тому студент, що прагне
опанувати теологію, повинен надати свідчення про відповідний
попередній курс саме на церковному філософському факультеті.
Зміст навчання на філософському церковному факультеті
складає вивчення філософських проблем світу, людини і Бога у
контексті християнського світогляду та віроучительної доктрини.
Важливою складовою навчального курсу є вивчення історії філософії,
а також вступу до методології наукового дослідження.
Відповідно до системи «спільної справи» держави і церкви, у
церковних документах визначено обов’язковий перелік навчальних
дисциплін на теологічному факультеті. Так, перший цикл має бути
побудований на поглибленому вивченні філософії: повинні
викладатися курс систематичної філософії, історії філософії
(стародавньої, середньовічної, нової, сучасної). Систематичний курс
повинен включати головні галузі філософії:

метафізика (у розумінні філософії буття і природня теологія);

філософія природи;

філософія людини;

моральна і політична філософія;

логіка і філософія знання.
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Філософські дисципліни (не враховуючи інші гуманітарні
дисципліни) повинні займати не менше 60% від загальної кількості
кредитів протягом перших двох років. Кожного року навчання
повинно
включати
кількість
кредитів,
що дорівнювала
б
навантаженню повного навчального року в університеті (Kirchliche
Anforderungen, 2016).
Теологічні фахові дисципліни складають зміст другого етапу
християнської теології. Обов’язковими для студентів католицьких
факультетів є: Святе Письмо (вступ та екзегеза), фундаментальна
теологія (а також екуменізм, нехристиянські релігії, атеїзм, течії
сучасної культури), догматична теологія, моральна і духовна теологія,
пастирська теологія, літургика, церковна історія, патрологія,
археологія, канонічне право.
Зазначений перелік навчальних дисциплін у своїй сукупності
створює ґрунтовну базу професійної теологічної підготовки, що
передбачена
спрямованістю
на
формування
професійних
компетентностей.
Особливі вимоги пред’являються до знання латинської мови,
що є богослужбовою мовою Римо-Католицької церкви, латиною
написані основні документи Святого Престолу. Тому ця вимога до
майбутніх священників є обов’язковою.
Як зазначається у Veritatis Gaudium (2017) (Apostolic Constitution
Veritatis Gaudium), вивчення Святого Письма є основою теології, має
відкривати таємницю Христа. Усі навчальні дисципліни теологічного
циклу мають викладатися у взаємозв’язку та мати міждисциплінарні
зв’язки. Зазначається, що вивчення теології має бути тісно пов’язане із
науковими досягненнями світу, що постійно змінюється (ст. 71). Також
наголошується про необхідність адаптації віровчення до особливостей
культури народу, його світоглядної ідентичності. Одночасно
відзначається про те, що будь-які хибні вчення не повинні бути у змісті
навчальної дисципліни.
Установлено, що у змісті теологічної освіти має бути вивчення
екуменізму як особливого явища релігійного життя. При цьому
наголошується на дотриманні норм, визначених католицьким
віровченням.
Аналогічною
є
позиція
стосовно
вивчення
нехристиянських релігій світу, а також атеїстичних та інших
світоглядних концепцій сучасної культури.
Підкреслимо, що віроучительна доктрина має вивчатися у
повній відповідності із корпусом віровчення. Отримуючи диплом
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магістра, теолог складає присягу про те, що у своїй професійній
діяльності буде керуватися лише вченням церкви. При цьому власна
думка з того чи іншого питання віроучительного характеру може бути
викладена як приватна і така, що не носить характеру вчення церкви
(теологумен). Те саме стосується гіпотез або інших тверджень, які
виходять за межі офіційного віровчення, що є змістом викладання.
Як уже зазначалося, теологічні факультети університетів є
місцем фахової підготовки кандидатів у священнослужителі. Така
підготовка є комплексною, крім ґрунтовної теологічної передбачає
пастирську практичну, що зумовлює вивчення додаткових
навчальних дисциплін, орієнтованих на формування компетентностей
майбутнього священнослужителя. Досягненню зазначеної мети
сприяє також особлива церковна атмосфера, що об’єднує студентів,
викладачів та адміністрацію у церковну спільноту. Від самого початку
навчання студент отримує опіку та допомогу усієї академічної
спільноти, всередині якої формуються відповідні якості особистості
майбутнього священника та богослова. Функція наставництва щодо
таких студентів покладається на викладачів у священному сані
(Apostolic Constitution Veritatis Gaudium).
Зміст навчального курсу «повної теології» передбачає вивчення
додаткових навчальних дисциплін, які виконують допоміжну
функцію. Такими дисциплінами визначено основи літератури і
мистецтва, основи окремих гуманітарних і природничих наук
(психології, соціології, історії, біології, фізики). Пропонується також
факультативне вивчення окремих курсів (наприклад, філософії науки,
філософії культури, філософії мистецтва, філософії техніки, філософії
мови, філософії права, філософії релігії). Разом із знанням латини та
біблейських мов вони надають цілісну теологічну підготовку.
Зміст навчальних програм на церковному філософському
факультеті університету та окремих програм курсів філософії на
теологічних факультетах та у семінаріях відрізняється.
Перший цикл (3 роки) завершується набуттям академічного
ступеня бакалавра, який не є самостійним і потребує подальшого
навчання.
Другий цикл є періодом спеціалізації, триває 4 семестри (2 роки)
і завершується набуттям ступеня магістра. Зміст даного циклу містить
навчальні дисципліни відповідно до спеціальності та спеціалізації:
«повна теологія», вчитель релігії, релігія та громадські зв’язки. Для
студентів проводяться семінари і практичні заняття, у яких вони
125

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

набувають навички самостійного наукового дослідження. Цикл
завершується набуттям академічного ступеня магістра теології.
Третій цикл, під час якого студент проводить власне наукове
дослідження, передбачає написання наукової дисертації. Успішний
публічний захист такої дисертації надає здобувачу наукову ступінь
доктора філософії.
Церковний нагляд за навчальним процесом полягає у тому, щоб
протягом усього часу здобуття освіти дисципліни викладалися у
визначеному порядку, повно і вірно, щоб студент отримував
гармонійну й тверду підготовку з теології, аби мати змогу або перейти
на наступний рівень навчання, або, здобувши кваліфікацію, зайняти
посаду в церковній структурі.
Функцію контролю якості викладання та навчання виконують
екзамени та тести, аналогічно до інших навчальних дисциплін, що
викладаються в університеті. Але до студентів-теологів застосовуються
додаткові вимоги: у кінці першого та другого циклів навчання студенти
мають скласти комплексний іспит або еквівалентний тест, щоб
підтвердити свої навчальні досягнення, а також довести відповідність
вимогам до здобувачів першого та другого рівня. Питання визначення
кваліфікаційної відповідності студентів, що завершили курс філософії та
теології у семінарії чи іншому навчальному закладі, покладається на
теологічний факультет, який самостійно приймає рішення про допуск
до другого циклу навчання після ретельного вивчення академічних
результатів студента на першому циклі та, за необхідністю, додаткового
вивчення спеціальних курсів та складання екзаменів (Kirchliche
Anforderungen, 2016).
Що стосується факультетів канонічного права, що також є
різновидом теологічної освіти, то основною вимогою до змісту
навчання є ретельне викладення історії та текстів церковних законів,
пояснення їх змісту та взаємозв’язку, їх теологічної основи та вірного
розуміння їх змісту. На виконання цих завдань спрямовані такі
обов’язкові навчальні дисципліни першого циклу навчання:
філософські науки (філософська антропологія, метафізика, етика),
теологічні науки (вступ до Святого Письма, фундаментальна теологія,
тринітарна теологія, христологія, церковне Передання, вчення про
благодать, еклесіологія, загальна і спеціальна сакраментальна
теологія, моральна теологія), фундаментальні канонічні структури
канонічного права, латина. Другий цикл навчання містить вивчення
книги Кодексу канонічного права або Кодексу канонів Східних Церков,
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а також інші діючі норми, суміжні навчальні дисципліни (теологія
канонічного права, філософія права, фундаментальні поняття
Римського права, елементи громадянського права, історія
фундаментальних канонічних структур канонічного права, історія
джерел канонічного права, стосунки між церквою та громадянським
суспільством, канонічні адміністративні та судові структури, латина,
факультативні курси, практичні та семінарські заняття у відповідності
до вимог факультету) та екзамени (Kirchliche Anforderungen, 2016).
Особливі вимоги пред’являються до знання латини, адже базова
лінгвістична підготовка визначає ступінь успішності розуміння текстів
канонічного права, більшість з яких у оригіналі написані латиною. Тому
після завершення другого циклу навчання студенти повинні знати
латину досконало, щоб мати змогу розуміти Кодекс канонічного права і
Кодекс канонів Східних Церков, а також інші важливі документи, що є
джерелами канонічного права. В межах третього циклу навчання
студенти мають досконало володіти іноземними мовами, щоб писати
дисертаційне дослідження.
Аналогічно до теологічного факультету, на факультеті
канонічного права після завершення другого циклу навчання
передбачено
комплексний
екзамен,
за яким
визначається
відповідність фахової підготовки.
Церковний філософський факультет також відноситься до
академічного підрозділу, де надається теологічна освіта. Специфіка
навчання на такому факультеті визначається відповідними
церковними документами, що регламентують навчальний процес та
визначають його результати. Такий факультет не має самостійного
значення, побудова першого циклу навчання ставить на меті
формування базового знання філософії для розуміння церковної
віроучительної доктрини, а також для вміння будувати власні
філософські роздуми та висновки.
Обов’язковими для вивчення на першому етапі є загальний
вступ до філософії, метафізика, філософія природи, філософія людини,
моральна і політична філософія, логіка і філософія знання. Зважаючи
на особливу роль метафізики, її вивченню приділяється особлива
увага. Також суттєва увага приділяється вивченню історії філософії.
Обов’язкові навчальні дисципліни повинні складати не менше
60% і не більше 70% від загальної кількості кредитів першого циклу.
Додатковими навчальними дисциплінами визначено вивчення
взаємозв’язку між філософією та теологією у історичному контексті,
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латина, сучасні іноземні мови, вступ до методології наукового
дослідження, а також використання наукового інструментарію та
практики диспуту.
Після завершення першого циклу з філософії академічний
ступінь з філософії не присвоюється, але студент отримує сертифікат,
що у подальшому дає змогу навчатися на другому циклі відповідно до
спеціалізації у теології.
На другий цикл навчання студент може бути прийнятий, якщо
він отримав церковний бакалавріат з філософії. У разі наявності іншого
варіанту бакалавріату з філософії студент має скласти іспит та
підтвердити відповідність своєї підготовки вимогам церковного
факультету (за потреби – може пройти додатковий курс навчання). Але
навіть після таких курсів він не отримає церковний бакалавріат з
філософії.
Святий Престол визначив перелік навчальних дисциплін, що
мають тісний зв’язок із теологією і сприяють засвоєнню
християнської віроучительної доктрини. Зазначені навчальні
дисципліни затверджені Конгрегацією католицької освіти як складова
системи теологічної освіти. До переліку входять такі дисципліни:
християнська археологія, біоетика, соціальні комунікації, канонічне
право, право, філософія, християнське і класичне письмо, літургика,
міссіологія, духовна музика, дослідження стародавнього Близького
Сходу, психологія, педагогічні науки, релігійні науки, суспільні науки,
духовність, церковна історія, вивчення арабської мови та ісламу,
біблійні дослідження, дослідження у галузі шлюбу та сім’ї (Apostolic
Constitution Veritatis Gaudium).
Після успішного завершення навчання на рівні бакалавра
відбувається продовження навчання на магістерській програмі, а
також у подальшому − захист докторської дисертації.
Зміст навчання другого циклу включає окремі навчальні
дисципліни, що відповідають спеціалізації. Разом із семінарами та
практичними заняттями вони дають ґрунтовну підготовку.
Магістерські програми мають спеціалізацію: дослідження Святого
Письма, історія церкви, окремі аспекти галузей теології (або аспекти
суспільного життя, що є об’єктом теологічного дискурсу).
Керівниками магістерських програм є професори у відповідності до
своєї фахової спеціалізації та наукового інтересу. Цикл завершується
написанням магістерської дисертації.
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Перелік
навчальних
курсів
католицького
факультету
мюнхенського університету характеризує практику навчання
студентів-теологів (Veranstaltungen).
Євангелічний факультет зазначеного університету пропонує
модульні плани, за допомогою яких реалізується академічний
потенціал (Kommunikative Theologie).
Зазвичай навчальний процес відображений у особливому
документі, у якому регламентовано умови отримання кваліфікації
відповідного рівня у результаті складання екзаменів та інших видів
контролю, що виконує функцію академічних вимог до студента
університету. Такий регламент розміщується на сайті теологічного
факультету і дозволяє студенту визначити індивідуальну програму
навчання з правом вільного вибору навчальних дисциплін, семінарів,
складання підсумкових іспитів тощо. У регламентах сформульовані
компетентності, на набуття яких скерований кожен навчальний курс,
а також вимоги до кількості та якості навчальної роботи, яку
передбачається виконати студенту.
У Німеччині існує один науковий ступінь − «доктор наук», який
присуджується після захисту та публікації дисертації у навчальному
закладі. Цей ступінь можуть отримати лише ті особи, які мали
викладацьку практику та склали попередні кваліфікаційні іспити.
Наукові дослідження
З’ясовано, що теологічні дослідження інтенсивно здійснюються
в рамках академічних грантових програм. У 2008 році з майже 46 млн.
євро загального обсягу грантів Програми академічних досліджень
7 млн. євро було призначено на програми з теології (Empfehlungen zur
Weiterentwicklung, 2010).
За даними німецьких дослідників, у період з 1995 по 2007 рр.
здійснювалося у середньому понад 100 наукових розвідок у галузі
християнської теології на рік (120 у євангелічній та 115 у католицькій
теології) (Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010). Протягом року, за
даними аналізованого нами дослідження, у середньому відбувається
30 процедур хабілітації у євангелістській теології та у середньому
22 процедури хабілітації у католицькій теології.
Установлено, що переважна більшість емпіричних досліджень у
галузі католицької теології проводиться науковцями, які працюють на
теологічних факультетах державних університетів (82 %), лише
невелика частина досліджень – на факультетах закладів, що належать
церковним орденам (10 %) та єпархіям (8 %).
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Тематичний аналіз теологічних досліджень, здійснений
німецькими фахівцями, дозволив їм констатувати, що більшість
наукових розвідок проводиться з догматики, водночас з філософії та
історії церкви – значно менше. Встановлено, що теологи досліджують
екзегетику, Святе Письмо Старого і Нового Заповітів, систематичну та
практичну теологію. Водночас фахівці з історії церкви проводять
наукові дослідження та шукають кваліфікації поза межами теології
(Empfehlungen zur Weiterentwicklung, 2010).
Теологічні дослідження в Німеччині мають стабільно високу
міжнародну репутацію. Науковці-теологи з Німеччини започаткували у
ХХ ст. міжнародну дискусію щодо тенденцій подальшого розвитку
теологічної освіти, яка здійснила значний вплив на події церковного
життя. німецькі теологи брали активну участь у роботі Другого
Ватиканського собору (1962-1965), зокрема у розробці документів
собору, що суттєво активізували подальший розвиток католицької
теології.
Університетські фахівці-теологи виконують важливі функції у
сфері церковної освіти та церковного життя загалом. спектр видів їх
діяльності охоплює від лекцій до політичних консультацій. Основні
перспективи подальшого розвитку наукових досліджень у
досліджуваній сфері науковці вбачають у налагодженні співпраці між
фахівцями окремих напрямів теології та міжпредметної співпраці з
представниками інших галузей знань. Соціорелігійні зміни, що
відбуваються у Німеччині та світі, є орієнтиром для наукового пошуку
у майбутньому.
Таблиця 2.7
Тематика дослідницьких проєктів у галузі католицької теології
провідних університетів Німеччини

1

Назва університету
Університет Мюнхена
(Ludwig-MaximiliansUniversität München)
https://www.kaththeol.unimuenchen.de/lehre/forschu
ngsprojekte/index.html

Дослідницькі проєкти
Теологічно-етичні, психосоціальні та пасторально-психологічні
питання ксенотрансплантації
Довгостроковий проектний теологічний дискурс і суспільство
Memoria Apostolorum
релігія у біоетичних дискурсах, теологія і природничі науки,
центр компетентностей з етики

130

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

Продовження табл. 2.7
2

Університет Кьольна
(Universität zu Köln)
https://kaththeol.unikoeln.de/forschung

3.

Університет
Франкфурта на Майні
(Johann-WolfgangGoethe-Universität
Frankfurt am Main)
https://www.unifrankfurt.de/75715457/
Fachbereich_07___Kathol
ische_Theologie?legacy_r
equest=1
Університет Мюнстера
(Westfällische-WilhelmsUniversität Münster)
https://www.unimuenster.de/FB2/forsch
ung/index.html
Університет Майнца
(Johannes-GutenbergUniversität Mainz)
https://www.kath.theolo
gie.unimainz.de/forschungsproj
ekte-2/
Університет
Нюрнберга (FriedrichAlexander-Universität
Erlangen-Nürnberg)
https://www.phil.fau.de
/forschung/forschungsp
rojekte-2/#collapse_27

4

5

6

Проєкти DFG, постсекулярне суспільство, теологічна
герменевтика сучасності, політична теологія, семіотика
Нового Заповіту, теологія і еволюційна антропологія,
теологія і метафізика, наукова біблійна енциклопедія,
Ббілія і мистецтво, розробка науково-релігійного
освітнього лексикону "WireLEX"
Науковий біблейський словник Нового Заповіту,
дослідницький центр Кьеркегора, конференція з питань
транссексуалізму, етичні питання практичної теології,
міжконфесійне співробітництво у галузі вивчення теології
для педагогів, спадщина Мартіна Бубера та єврейська
філософія релігії

Центр історії і культури Східного Середземномор’я, центр
релігії і сучасності, центр релігійних досліджень
(православна теологія, іслам, релігія і політика у культурі
модерну та постмодерну) ,
Методологія тлумачення Святого Письма, есхатологія,
джерелознавство у теологічних дослідженнях, Візантія та
середземноморська культура, релігійний фольклор,
міжрелігійний діалог, релігія і мистецтво, релігія і
природничі науки, нейротеологія, католицизм і модернізм,
сексуальна мораль, етика у тюрмі, етика у освіті дорослих
Релігія як практика і дискурс, стандарти прийняття рішень
в різних культурах

Зміст даних, що містить табл. 2.7, дозволяє виявити напрями
наукових досліджень, які здійснюються науковими співробітниками у
межах профільної науково-педагогічної діяльності теологічних
факультетів окремих університетів Німеччини.
Отже, у підрозділі розкрито змістові основи теологічної освіти в
університетах Німеччини. За основу взято католицькі теологічні
факультети, де отримують фахову підготовку особи, що у перспективі
планують займатися педагогічною діяльністю.
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2.4. Методичні основи теологічної освіти в університетах
Федеративної Республіки Німеччини
У підрозділі досліджено форми та методи навчальної роботи
студентів; джерела інформації та форми і методи роботи з ними;
способи оцінки результатів навчальної роботи студентів, специфіку і
методику самостійної теоретичної та практичної підготовки студентів
бакалаврського та магістерського рівнів католицьких теологічних
факультетів університетів Німеччини.
Концептуальні основи методичного забезпечення навчальної
діяльності у галузі теології склалися історично. Зокрема, ми вважаємо
доцільним звернути особливу увагу на документ, який регламентує
основи католицької освіти – «Уклад студій товариства Іісуса» (Ratio
atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, 1599). Зауважимо, що у
документі розглядається широке коло питань: філософія теологічної
освіти, а також перелік фахових критеріїв, педагогічних та духовноморальних якостей учителів та учнів, детальний регламент
проведення навчальних занять, методичні та організаційні підходи до
проведення лекцій, бесід, диспутів та інших форм навчальної роботи,
механізми регулювання навчального процесу та діяльності закладів
освіти.
Розглянемо найважливіші методичні основи теологічної освіти,
сформульовані в «Укладі».
У «Ratio Studiorum» є розділ, у якому викладено вимоги до
викладання академічної дисципліни, академічної доброчесності та
пунктуальності. Зазначено, що професор має використовувати різні
методи навчання (пояснення, повторювання пройденого матеріалу,
диспути тощо), подавати приклад студентам у молитві, участі у
богослужіннях, таїнствах церкви, у особистому благочесті.
Як підкреслено в документі, викладачі Святого Письма повинні
ретельно готуватися до занять, володіти стародавніми біблейськими
мовами, у питаннях пояснення Святого Письма керуватися вченням
Церкви та Святих Отців.
У правилах для професорів теології йдеться не лише про
ґрунтовну теоретичну підготовку, але й про вміння організувати і
вести диспут. Також визначено етичні межі та правила обговорення
різних теологічних та релігійних концепцій.
Навчальний курс теології, розрахований на чотири роки, має
бути включеним у навчальне навантаження двох або трьох
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професорів. Чітко визначається предметне поле теології,
виокремлюючи її від вивчення Святого Письма, філософії та інших
навчальних дисциплін.
Неодноразово вказується, що концептуальною основою
вивчення теології є томізм. При цьому ряд пересторог стосується
неоднозначних та антицерковних точок зору на ті чи інші питання
теологічної концепції.
Вказано на особливе значення вивчення філософії, яку слід
інтенсивно вивчати у підготовчий період. Серед філософських
дисциплін особливу увагу приділяється логіці, моральній філософії
(етиці), фізиці та метафізиці на основі вчення Арістотеля.
Сучасна дослідниця католицької теологічної освіти з Італії
Сімона Негруццо (Simona Negruzzo) вважає даний документ
вершиною та джерелом католицької педагогіки (Negruzzo, 2009).
Завдяки розгалуженій системі ієзуїтських навчальних закладів у
Європі цей документ став загальноєвропейським стандартом освіти
до 1832 року. Його зміст поєднував продуману теорію із визначенням
практичних методів навчання та виховання, завдяки якій методи
були максимально ефективними.
Важливим етапом розвитку вищої освіти Німеччини було
прийняття Болонської декларації. Ця подія кардинально змінило
європейський простір вищої освіти. Одним із основних завдань цієї
реформи було об’єднання зусиль наукової та освітянської
громадськості й урядів країн Європи з метою істотного підвищення
потенціалу європейської освіти й науки. Підписання Болонської
декларації сформувало нові умови освіти: Німеччина в числі чотирьох
засновників Болонського процесу зобов’язалась до 2010 року
створити єдиний Європейський простір вищої освіти (The Bologna
Declaration).
Теологічна
освіта
як
феномен
сучасного освітнього
університетського простору є поєднанням теорії і практики навчання,
передачі та засвоєння змісту віровчення певної релігії, особливостей
функціонування релігійних інститутів, а також рефлексії віри та
етапів її трансформації, за допомогою засобів дидактики.
Важливою складовою теорії теологічної освіти є релігійна
дидактика (Die Religionsdidaktik). Як галузь наукового знання,
релігійна дидактика об’єднує у собі дві сутності. Перша (релігія) –
відноситься до теологічної, віроучительної сфери; друга (дидактика) –
відноситься до науки про навчання.
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Встановлено, що німецькі фахівці основним завданням
релігійної дидактики в сучасних умовах освітнього простору
вважають надання можливості розкрити складний зміст релігії у
інформативному антропологічному діалогічному контексті (Hilger et
al., 2010). Релігія конкретизується у віровченні, традиції та побудові
особистого та соціального життя, які є контентом навчання. Тому
релігійну дидактику можна визначити як науково обґрунтоване
осмислення релігійного вчення та способи викладання релігії.
Розглянемо історичні етапи виокремлення релігійної дидактики
як особливої наукової галузі. Виникнення філософії 3000 років тому
стало початком осмислення та передачі знань. Інтерпретація Святого
Письма бере свій початок 2000 років тому. Першим системним
катехізисом стала праця Аврелія Августина Блаженного (354-430) під
назвою «De Catechizandis Rudibus» (приблизно 400 р.).
Систематична теологія оформлюється у період Пізнього
Середньовіччя та Реформації. Так, діяльність одного з засновників
протестантизму Мартіна Лютера (1483-1546) була спрямована на
розвиток практики віровчення. Переклад Біблії та розвиток
катехитики були основними напрямами його діяльності.
Після Тридентського собору (1545-1563) розпочинається
систематична
катехитична
діяльність
Церкви.
Реформація
актуалізувала освітню діяльність внаслідок осмислення причин, цілей,
змісту, методів та способів організації релігійної освіти РимоКатолицької Церкви; були розроблені катехізиси для шкіл та парафій,
катехітика стала самостійною дисципліною (Mette, 1994, с. 77-78). Так,
відомий католицький просвітитель Петро Канізій (Petrus Canisius)
(1521-1597) представив у 1554 році перший католицький катехізис
під назвою «Summa Doctrinae Christianae».
У XVIII ст. катехитика стала обов’язковою навчальною
дисципліною навчання священнослужителів у складі курсу
практичної теології. У 1774 році практична теологія (із катехитикою
включно) була введена до змісту навчання Віденського університету
як теологічна навчальна дисципліна (Exeier, 1996).
Німецький вчений Йоган Баптист Хіршер (1788-1865), який
викладав у Тюбінгені та Фрайбурзі, розробив перший підручник для
пасторів (Hirscher, 1831), де зазначалося, як повинен діяти пастор, щоб
привести до віри осіб різного віру, супроводжуючи їх духовне
зростання. Автор критикував традиційний для церкви схоластичний
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метод навчання віри, зосередившись на пробудженні та поглибленні
віри.
Значний внесок у розвиток катехизації зробили протестантські
педагоги. Так, «Мюнхенські катехитичні курси» Генріха Штігліца
(Heinrich Stieglitz) (1868-1920) і заснування Німецької асоціації
катехизаторів (Deutschen Katecheten-Vereins DKV) стали складовими
розвитку релігійної дидактики у Німеччині.
Системне вивчання віри та релігійна дидактика як її складова
стало темою катехитики (віровчення) з початку ХХ ст., коли у
діяльності німецьких шкіл з’явилася нова обов’язкова предметна
галузь – релігія. Релігійна дидактика як наукова дисципліна у
сучасному розумінні досліджує процеси викладання та вивчення
релігії. Теоретичні знання слугують оновленню практики фахової
підготовки (наприклад, учителів).
На думку німецьких фахівців (Georg Hilger, Stephan Leimgruber,
Hans-Georg Ziebertz), предметна галузь релігійної дидактики визначає
термін «релігія» у якості змісту: за допомогою дидактичних методів та
технологій релігія може набути якостей освітньої галузі.
На підставі дослідження робіт зазначених авторів вважаємо, що
специфіка релігійної дидактики полягає у тісному зв’язку із теологією
як галуззю знань, а також у її міждисциплінарному характері.
Релігійна дидактика не лише наповнює теологічне знання
методологічною складовою, перетворюючи теологію на процес
навчання, але й сама трансформує теологічне знання з педагогічної,
загальнодидактичної, психологічної та соціологічної позицій.
Отже, релігійна дидактика спрямована на те, як релігію можна
вивчати та викладати. Релігійна дидактика розглядає навчальний
процес як сукупність таких факторів:

антропологічні й соціокультурні умови навчання;

можливості та обмеження навчання релігії (наукова
орієнтація та духовне сприйняття віри);

обгрунованість та відповідність процесів навчання релігії
(нормативність).
Релігійна дидактика поєднує у собі теорію і практику як дві
складові, що перебувають у єдності та взаємовпливі. На думку
німецьких вчених (Georg Hilger, Stephan Leimgruber, Hans-Georg
Ziebertz), існує три позиції щодо співвідношення теорії та практики у
релігійній дидактиці:
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1.
Теорія передує практиці, практика є застосуванням теорії.
2.
Практика має пріоритет перед теорією.
3.
Теорія і практика розділені, займають окремі зони
відповідальності, які перебувають у діалектичній єдності (Hilger et al.,
2010).
Релігійна дидактика займається специфічним різновидом
навчання, що триває протягом усього життя. Результати навчання
персоніфіковані, адже кожен суб’єкт сам будує своє життя у
відповідності до результатів засвоєння віри. Причому здатність
відображувати та інтерпретувати власне життя у контексті віри
ніколи не завершується (Schweizer, 1999), новий життєвий досвід та
нові знання вносять корективи у цей процес.
Дослідження історичних аспектів німецької теологічної освіти
дозволяє зробити висновок, що релігійна дидактика від самого
початку свого виокремлення тісно поєднана із теологією. Спочатку
релігійна дидактика вважалася додатком систематичної теології, за
допомогою якого вчення Церкви ставало складовою релігійного
навчання.
Релігійна дидактика як університетська навчальна дисципліна є
складовою навчального курсу практичної теології (разом із
пастирською теологією, літургикою та канонічним правом), що
об’єднує практично орієнтовані дисципліни та спрямована на
формування компетентностей практичної діяльності (педагогічної,
пастирської тощо).
Предметом релігійної дидактики є освітня діяльність стосовно
релігії та релігійного навчання. Німецькі науковці Ляймгрубер і
Цибертц вважають, що релігійна дидактика як наука містить у собі
три взаємодоповнюючі складові: герменевтичну, емпіричноаналітичну та ідеолого-критичну, за допомогою яких досягається мета
релігійної дидактики (Hilger et al., 2010).
Сучасні теоретики релігійної дидактики сформулювали основні
цілі та завданя її вивчення в університеті, що включають:

дидактичне усвідомлення проблематик у сфері релігії, що
сприяє різнобічному осмисленню та подоланню труднощів та
перешкод;

дидактичну здатність орієнтуватися та приймати точку
зору, що має достатнє теоретичне обґрунтування на підставі
широкого кола концепцій і здатна забезпечити у довгостроковій
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перспективі обґрунтовану позицію з найбільш важливих дидактичних
питань;

дидактичну здатність до критичного осмислення та
формування суджень щодо побудови навчальних планів, вибору
моделі навчання;

навички керування та організації практичної діяльності,
апробація теоретичних знань на практиці (Adam & Lachmann, 1993).
Дослідження феномену релігійної дидактики виявило позицію
(теорія екзистенційної теології), прихильники якої вважають, що
навчання віри не має сенсу, оскільки віра є Даром Божим, який можна
отримати не за допомогою педагогічних методів. Так, Й. Кунстманн
(J. Kunstmann) заперечує можливість вчити і бути навченим вірі. При
цьому прихильники такої позиції не заперечують можливість
навчання релігії у процесі соціалізації у сім’ї та релігійній громаді
за допомогою передачі традицій та релігійних установок. Як вважають
прихильники зазначеної теорії, релігійні процеси можна мотивувати,
створюючи сприятливі умови для їх засвоєння, а також до них можна
навертати (Kunstmann, 2010).
Дискусія, що виникла внаслідок зазначених позицій, сприяла
визначенню та закріпленню змісту релігійної дидактики (а не
педагогіки віри). Внаслідок інтелектуальних суперечностей релігія
була визначена предметом дидактики у вигляді знань, форм,
дидактичних концепцій, алгоритмів релігійно вмотивованої
поведінки.
Оскільки релігійна дидактика займається питаннями освіти та
соціалізації, вона має міжпредметні зв’язки із психологією,
соціальними та іншими освітніми науками. Релігійна дидактика
виокремлюється від загальної дидактики, предметної дидактики та
методології.
Серед німецьких
фахівців
триває
дискусія стосовно
співвідношення релігійної дидактики із гуманітарними науками, а
також із загальною дидактикою, методологією. Виокремлюються
напрями релігійної дидактики в залежності від сфери її практичного
застосування у відповідності до критерію диференціації: вікові,
професійні, соціальні тощо. Формування відповідних фахових
компетентностей у галузі релігійної дидактики під час навчання на
теологічному факультеті університету залежать від подальшої
професійної спрямованості випускників. Так, на теологічних
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факультетах німецьких університетів найбільше уваги приділяється
підготовці до викладання релігії у школі та інших навчальних
закладах, оскільки переважна більшість випускників здобувають фах з
теології для подальшої педагогічної діяльності (Hilger et al., 2010).
Велике значення для розвитку релігійної дидактики мали
рішення Другого Ватиканського собору (1962-1965), які були
зумовлені суттєвими трансформаціями європейського суспільства.
Пошук нових форм церковного життя у відповідь на протиріччя та
виклики часу сприяв формуванню нових підходів до релігійної освіти,
що у свою чергу сприяло розвитку релігійної дидактики та
теологічної освіти.
Вюрцбурзький синод (1970-1975) створив умови для
практичного втілення рішень Другого Ватиканського собору, у тому
числі й у галузі релігійної та теологічної освіти. Нова доктрина церкви
спричинила низку рішень, пов’язаних із новою місією та зваданнями
закладів освіти у галузі релігії. Враховуючи теологічні аспекти, була
сформульована концепція теологічної освіти, яка повинна стати
ефективною у нових реаліях церковного та суспільного життя.
Теологічна освіта є складовою професійної освіти осіб, які
визначили власну релігійну ідентичність та прагнуть до набуття
фахової освіти відовідно до свого віровчення та особистих переконань
релігійного характеру.
Слід взяти до уваги важливий аспект, який зазначає один із
провідних фахівців у галузі релігійної педагогіки та релігійної
дидактики професор Мюнстерського університету Клаус Пітер Сайяк
(Clauß Peter Sajak). Зокрема, науковець відзначає, що серед загальної
кількості студентів-теологів Мюнстерського університету, де він
викладає, переважну більшість (понад три четверті) складають особи,
які вивчають теологію для подальшого викладання релігійних
дисциплін у навчальних закладах. Науковець робить висновок про
універсальний характер релігійної дидактики, що у своїй предметній
галузі всебічно охоплює усі освітні процеси, а також про розширене
розуміння релігійного навчання, що виходить за межі формальної
освіти та є складовою сімейного виховання, церковної катехизації,
освіти дорослих (Sajak, 2013).
Релігійна дидактика є одним з напрямів, що нині активно
розвивається, про що свідчить низка актуальних публікацій (Baumann,
2008; Kalloch et al., 2014; Hilger et al., 2010). Тому ми вважаємо, що
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зазначена галузь педагогіки вищої школи заслуговує на подальше
дослідження.
Важливою складовою релігійної дидактики, що містить у собі
інструментальний та технологічний потенціал, є методика.
Методика є підрозділом релігійної дидактики, яка формулює, що
саме, чому, як і для чого формуються знання релігійного характеру в
контексті релігійного навчання. Методичні питання розглядають як,
яким чином, за допомогою яких дій та процедур можуть бути
досягнуті цілі релігійного навчання. Методична складова є
необхідною умовою підготовки до будь-якого навчального заняття,
забезпечує досягнення поставленої мети.
На думку Фрідріха Швайцера (Friedrich Schweitzer), питання
вибору методів навчання пов’язане із основними теологічними і
освітніми засадами, що характеризують релігійну дидактику як
теорію та практику релігійної освіти (Schweitzer, 2002). У другій
половині ХХ ст. три основоположні концепти (герменевтика,
емпіризм, ідеологічна критика) були використані для осмислення
німецької релігійної дидактики як її складової, що привело
до формування методології (Ziebertz, 1994; Porzelt & Güth, 2000; Dinter
et al., 2007).
Установлено, що у процесі реалізації усіх форм навчальної
діяльності широко використовується інформаційний, кадровий,
технологічний,
матеріально-технічний
ресурси
університетів
(Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster.
Studienmöglichkeiten).
Зазначені ресурси реалізуються за допомою методів навчання,
властивих специфіці факультету чи обраного фаху.
Аналіз навчальних планів (курикулумів) та документації
університетів Німеччини, що стосуються забезпечення навчального
процесу теологічних факультетів, свідчить, що основними
організаційними формами навчальної роботи є: лекція, семінар,
тренінг, колоквіум, конференція, диспут, екскурсія, професійна
практика, самостійна робота із різними джерелами інформації, наукові
та духовні консультації, складання екзаменів. Формами проміжного і
підсумкового контролю навчання студентів-теологів є письмова
домашня робота (есе), усний або письмовий залік, кваліфікаційна
робота рівня бакалавра або магістра, фахове портфоліо.
Методи навчання на теологічних факультетах університетів
Німеччини дозволяють нам класифікувати за цілями та завданнями,
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способами організації навчальної діяльності: універсальні, спеціальні,
особливі методи.
До універсальних методів відносяться лекція, семінар,
конференція, колоквіум, практична робота, диспут, екскурсія, іспит,
самостійна робота студентів. До спеціальних методів відносяться
опрацювання спеціальних релігійних текстів та джерел, герменевтика,
професійна практика у парафії. Особливі методи навчання – духовна
практика (молитва, участь у богослужіннях та Таїнствах Церкви,
практика особистого благочестя та аскетики, релігійно вмотивованої
соціальної
поведінки,
духовні
консультації
та
співбесіди
(індивідуальні та групові). На теологічних факультетах до особливих
форм, що передбачають відповідні методи навчання, додаються
богослужбова практика, паломницькі поїздки, літні табори, участь у
соціальних церковних проєктах у якості волонтерів, екскурсійні
подорожі до інших країн, семінари за участі представників інших
конфесій, культуромовних та світоглядних традицій. Також
практикується «вільний семестр», який студент проводить в іншому
навчальному закладі або іншій країні, виконуючи академічні завдання
(написання кваліфікаційної роботи) під керівництвом та контролем
професора.
Роль і місце лекцій у системі теологічної освіти досліджували
німецькі науковці З. Бльомеке (S. Blömeke) (Blömeke, 2002) і
Й. Шютценмайстер (J. Schützenmeister) (Schützenmeister, 2002). Фахівці
дійшли висновку, що форми навчальної роботи, які вважаються
традиційними, змінюють своє значення у межах концепції
компетентнісного підходу у вищій освіті: лекції у сучасному
університеті носять оглядовий узагальнюючий характер, професор
розставляє сенсові акценти і формулює висновки, що створюють
методологічну основу для подальшого дослідження теми або
проблеми під час підготовки до семінару, конференції, виконання
самостійного завдання та написання письмової роботи. Так,
З. Бльомеке пропонує заміну лекцій на розширені семінари (Blömeke,
2002, с. 140).
З᾿ясовано, що німецький науковець у галузі соціології та
дидактики професор Вестфальського університету Вільгельма (м.
Мюнстер) Пітер Баумгартнер (Peter Baumgartner) на підставі
ґрунтовного дослідження сучасної системи освіти розробив
концепцію, що має назву «Таксономія методів викладання» (Taxonomie
von Unterrichtsmethoden: ein Plädoyer für didaktische Vielfalt). На підставі
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попередніх досліджень (зокрема, Карла-Хайнца Флехсіга, Лоріна
Андерсона (Anderson et al.) та продовжуючи загальну ідею
класифікації методів навчання, науковець створив типологію,
що дозволяє систематизувати усі відомі методи навчання, що
застосовуються у практиці сучасних ЗВО Німеччини. На нашу думку,
зазначена робота розкриває широкі можливості подальшого
теоретичного і практичного дослідження методів, які з урахуванням
сучасних вимог використовуються у процесі навчання у німецькому
університеті та на теологічних факультетах зокрема.
Досліджені дані дозволяють дійти висновку, що теологічні
факультети
університетів
Німеччини
є
функціональними
структурами, потенціал яких відповідає завданню надання вищої
освіти взагалі та теологічної освіти зокрема, а також відображають у
своїй діяльності явища та процеси, що характеризують простір вищої
освіти Німеччини. Зокрема, реформування вищої освіти Німеччини
у контексті Болонського процесу є ключовим фактором, що зумовлює
тенденції розвитку методичного забезпечення діяльності теологічних
факультетів університетів Німеччини у теперішній час.
Проаналізуємо наукові висновки німецьких фахівців, які
досліджують форми і методи навчальної діяльності в сучасних ЗВО
Німеччини.
Співробітник науково-дослідного Інституту Оденвальд та
професор професійної школи в Еслінгені (Баден-Вюртемберг) А. Мак
констатує, що ступінь ефективності форм організації навчальної
підготовки студентів ЗВО слід визначати відповідно до ступеня
розвитку компетентностей. Тому визначення ролі лекцій,
практикумів, семінарів і проєктів у навчальному процесі науковець
пропонує робити у відповідності до ступеневої моделі розвитку
компетентностей.
Зазначені компоненти синхронізовані один з одним і
відповідають певному ступеневі розвитку компетентності (Mack,
2001, с. 61) (див. Додаток Ж).
Німецький вчений особливо відзначає, що розвиток
компетентностей відбувається послідовно, ступені, описані у моделі,
неможливо перескочити чи залишитися на одній з них, оскільки за
таких умов розвиток компетентності буде епізодичним, що
унеможливлює ефективну професійну діяльність після завершення
навчання. Автор моделі розглядає розвиток компетентності через
синтез когнітивно-процесуального і поведінкового компонентів,
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зокрема: через наявність відповідних знань, умінь, навичок;
внутрішню і зовнішню автономію майбутнього фахівця.
Професор А. Мак вважає, що лекції зберігають своє значення у
навчальному процесі, підкреслює, що повна заміна лекцій семінарами
неможлива, оскільки вони виконують свою дидактичну функцію у
процесі розвитку компетентностей. Науковець звертає увагу на
функцію
додаткових
елементів
передачі
інформації,
що
супроводжують лекцію. Так, автор вважає одними з дієвих
інструментів лекції використання методу ілюстрації, що сприяє
унаочненню теоретичного матеріалу, передбачає включення слухачів
у процес сприйняття матеріалу за допомогою схем, плакатів,
портретів, фотографій, малюнків, репродукцій, що відповідає ступеню
«знати» авторської моделі розвитку компетентності (Mack, 2002, с. 6).
Водночас А. Мак погоджується з думкою про те, що семінари
повинні мати проблемний характер і бути орієнтованими на
практику, спрямованими на застосування міждисциплінарних знань
для вирішення проблемних задач, що відповідає ступеню «володіти».
Проміжним кроком між лекціями і семінарами, на його думку,
провинні бути практичні заняття або практикуми, що забезпечують
оволодіння компетентностями ступеня «могти» (Mack, 2002, с. 8). В
цілому зазначені форми мають забезпечити формування
компетентностей, що є результатом навчання.
Один з провідних німецьких фахівців у галузі дидактики
професор Й. Шютценмайстер (J. Schützenmeister) вважає, що в умовах
системи компетентнісного навчання, що є провідною в сучасному
університеті, лекції займають основне місце та при цьому є пасивною
формою роботи, незначною мірою розвивають професійні
компетентності та рефлексивні здібності. На думку науковця, на
розвиток компетентностей більш інтенсивно впливає практикоорієнтоване проблемне і дослідне навчання, що здійснюється на
семінарах, під час підготовки і реалізації проектів, написання
кваліфікаційних робіт бакалавра і магістра. Особливо важливого
значення у навчальній роботі студента вчений надає реалізації
навчально-дослідних
проектів
під
час
практики
(Schützenmeister, 2002, с. 53).
Ефективною формою навчання в університеті Й.Шютценмайстер
визначає кооперативне навчання. Таку форму навчання вчений
називає соціальною, що формує здібності до співпраці. Професор
підкреслює, що така форма організації навчання вимагає застосування
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інтерактивних методів навчання, коли кожен член групи допомагає
іншим, що забезпечує створення продуктивної дослідницької
атмосфери та розвиває компетентності кожного учасника
(Schützenmeister, 2002, с. 54).
Німецькі фахівці в галузі релігійної дидактики відзначають, що
головною метою семінарів є створення умов для поглибленого
засвоєння студентами питань, визначених лекцією, для оволодіння
науковими методами аналізу явищ і проблем, колективного творчого
обговорення за правилами, визначеними викладачем, формування
навичок самоосвіти. Такий підхід дозволяє успішно засвоювати
теоретичний матеріал теологічного спрямування, сформувати
компетентності з теології. Вчені наголошують, що ефективного
розвитку компетентностей можна досягти через використання
методів проблемного, ситуаційного і дослідного навчання, які
використовуються у процесі навчання студентів-теологів.
Спеціальні методи, властиві навчальній діяльності за фахом
«теологія», студенти опановують під час проходження першого курсу
підготовки – поглибленого вивчення філософії та методології.
Зокрема, методика опрацювання філософських та богословських
літературних джерел, герменевтичного аналізу текстів Святого
Письма, вчителів та отців Церкви.
Самостійне написання есе, виступи на семінарах та
конференціях, участь у обговоренні навчальних завдань і
проблематик теологічного та релігійного характеру, а також участь у
паломницьких подорожах, волонтерська діяльність у соціальних та
просвітницьких церковних проектах, є способом застосування
спеціальних
методів
формування
комунікативних
фахових
компетентностей студентів-теологів.
Дослідження особливих форм та методів начання студентівтеологів
здійснювалося
шляхом
особистих
спостережень
Ю.В. Тарабана під час наукового стажування, а також у процесі
обговорення із професором Томасом Бремером, із священником
Хартмутом Нієхусом, священником Фабіаном Тіллінгом. Особливі
методи спрямовані на формування компетентностей, які властиві
виключно для осіб, що обрали теологію своїм фахом і які є
результатом добровільної згоди на самообмеження з мотивів віри.
Набуття навичок духовного характеру, практики церковного життя,
участі у богослужіннях, аскетика та духовно-моральні зобов’язання
потребують особливих методів та особливої організації не лише
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навчання, але й приватного життя. Зазначені аспекти мають особливо
велике значення для осіб, що планують посвяту у священний сан,
оскільки статус священника Римо-Католицької Церкви передбачає
низку
обітниць
приватного
характеру,
порушення
яких
унеможливлює священницьке служіння.
Інтер’єр та планування приміщень семінарії Bischöfliches
Priesterseminar Borromaeum Münster виконують функцію виховання,
створюють зручні функціональні та естетичні умови для навчання
майбутніх
теологів
(див.
фото
на сайті
семінарії
https://www.priesterseminar-muenster.de/neuigkeiten-termine/fotos).
Студенти спільно прочитують молитви перед та після вживання
їжі. Встановлені особливі правила благочестя (насамперед, бажання
допомогти тим, хто сидить поруч за столом, надаючи незначні
послуги: принести посудину із стравою для всіх, зібрати та віднести
використаний посуд, принести воду тощо), долучаючись до
виконання яких створюється відчуття спільної справи, формування
християнських навичок поведінки у звичайних побутових умовах,
християнської мотивації та поведінки.
Укладений регламент спільних богослужінь (зазвичай увечері,
що властиво для католицької богослужбової традиції), під час яких
студенти долучаються до читання, співу, виконання музичних
церковних композицій на органі. Також заохочується участь у
богослужіннях у кафедральному соборі чи інших храмах у недільний
день, на свята тощо.
Студент може самостійно обрати певне обмеження для себе
протягом дня (наприклад, не вживати м’ясної їжі або інший вид
аскетичних вправ). При цьому адміністрація не чинить примусу ні у
який спосіб, залишаючи на розсуд студента вибір особистої поведінки
(наприклад, у семінарії відсутній контроль за часом приходу студента
до своєї кімнати, але від усіх вимагається дотримання загальних
правил проживання).
Зазначені особливі методи не передбачають академічного
оцінювання у балах, але характеризують особистість студента, що є
суттєвим у сфері вивчення теології. Письмова характеристика
студента, який прагне стати священнослужителем, є обов’язковою
умовою для розгляду його кандидатури на висвячення.
Втрата мотивації щодо дотримання вимог особистого характеру
може призводити до унеможливлення продовження навчання за
курсом «повної теології» та перехід на інші напрями навчання. Зі слів
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студентів-теологів (Мюнстер), зазначена причина призводить, як
правило, до зменшення кількості студентів «повної теології»
протягом періоду навчання.
Навчальний процес в університеті передбачає розвиток уміння
виконувати
навчальні
завдання
самостійно,
керуючись
інформаційними джерелами, технологіями та методиками, а також
академічними нормативами наукової та навчальної діяльності.
Студенти теологічних факультетів на початку свого навчання повинні
оволодіти сукупністю навичок роботи з літературними та іншими
джерелами інформації, самостійно виконувати науково-дослідну
роботу (Hausarbeiten), відображати результати у вигляді виступів із
супроводом презентацій, наукових статей та есе, підсумкових робіт
(магістерських тощо). З метою отримання допомоги в оволодінні
зазначеними компетентностями студенти можуть взяти участь у
семінарі, а також звернутися за консультацією до викладача
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Hilfe und Beratung). Такі
форми роботи отримали особливе значення у період карантину, коли
навчальний процес було повністю перенесено у простір віртуального
навчального спілкування.
Таким чином, результати нашого дослідження засвідчують
високий рівень методичного забезпечення навчального процесу,
використання новітніх освітніх технологій, що базуються на сучасних
інформаційних можливостях.
Висновки до розділу 2
У розділі висвітлено нормативно-правові та церковно-канонічні
основи теологічної освіти в університетах Німеччини. Встановлено,
що Церква має правові механізми побудови структури, змісту та
очікуваних
результатів діяльності теологічних факультетів, а
держава створює функціональні умови для теологічної освіти,
опікуючись
теологічними
факультетами
як
структурними
підрозділами державних університетів. Теологічні факультети є
структурними складовими сучасних німецьких університетів на
підставі конкордатів, укладених між Святим Престолом РимоКатолицької Церкви та німецькою державою, а також аналогічних
документів із Євангелічною Церквою. Інші релігійні організації
Німеччини будують свої стосунки із державою у сфері теологічної
освіти на аналогічних правових підставах, що є прецедентом і
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основою для використання механізмів функціонування за принципом
аналогії. З’ясовано, що державно-церковне нормування створює
функціональну основу практичної діяльності структурних підрозділів
університетів для підготовки фахівців з теології.
Схарактеризовано організаційні основи функціонування
німецького університету як цілісної системи та теологічного
факультету як його структурного підрозділу (джерела фінансування,
структура академічних ступенів, структура академічних підрозділів
що надають теологічну освіту (факультет, інститут, відділення,
кафедра тощо), вимоги до абітурієнтів та викладачів як суб᾿єктів
освітнього процесу, можливості подальшого працевлаштування
випускників та ін.).
У
контексті
діахронно-порівняльного
та
синхроннопорівняльного аналізу розвитку теологічної освіти в університетах
ФРН подано кількісні та якісні характеристики студентських
контингентів та професорського складу, що обслуговує теологічні
спеціальності, що дозволило констатувати скорочення кількості
студентів, які отримують ступінь «повної теології» та зростання
попиту на теологічну освіту як другий або третій фах. Показано, що
означені тенденції зумовлені як соціальними процесами, що
відображають релігійне життя суспільства, так і індивідуальними
кар᾿єрними преференціями сучасної німецької молоді.
Досліджено вплив Болонського процесу на університетську
освіту в Німеччині, а також особливості функціонування теологічних
факультетів у контексті розбудови ЄПВО. Показано суперечності у
переході від традиційної для Німеччини системи академічних ступенів
до нової європейської системи «бакалавр, магістр, доктор філософії».
Констатовано, що Німеччина, як країна, що є одним з перших
ініціаторів утворення ЄПВО, дотримується організаційних підходів
(структура академічних ступенів, ECTS, стандарти та рекомендації
забезпечення якості), прийнятих в межах Болонських реформ.
З’ясовано, що церкви Німеччини виходять з постулату, згідно з
яким теологічна освіта може існувати лише у тісному взаємозв᾿язку із
відповідною конфесією. Університети, що є державними світськими
закладами вищої освіти, керуються цією нормою стосовно теологічної
освіти (незалежно від організаційної форми та способів надання
освіти).
Виявлено та конкретизовано організаційні та змістові основи
теологічної освіти майбутніх фахівців, підготовка яких здійснюється
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на базі «повної теології», другого або третього фаху (священно- та
церковнослужителі, референти священнника; педагоги закладів
освіти різних рівнів, що викладають релігію; світські фахівці у
релігійній сфері за галузями суспільно-церковних відносин та ін.).
Проаналізовано основні компетентності у галузі теологічної
освіти, які були визначені німецькими фахівцями у процесі переходу
на Болонську систему вищої освіти. З’ясовано, що процес
формулювання компетентностей фахівців не завершено. Найбільш
детально розробленим є теоретичне та методичне обґрунтування
стандарту підготовки вчителя релігії загальноосвітньої школи,
в межах якого визначено компетентності, якими повинен оволодіти
фахівець відповідного профілю.
Досліджено типовий курикулум теологічного факультету
німецького університету, що визначається певною релігійною
конфесією (на прикладі католицької конфесії). Схарактеризовано
перелік навчальних дисциплін, навчальні програми та іншу
документацію, що визначає діяльність теологічних факультетів,
матеріали методичного та настановчого характеру. Особливу увагу в
дослідженні приділено питанням організації самостійної роботи
студентів (Hausarbeiten), оскільки значну частину навчальної роботи
студенти-теологи виконують самостійно, під настановою та
контролем викладачів.
Здійснено
порівняльний
аналіз
курикулуму
різних
спеціальностей, що надаються теологічними факультетами провідних
німецьких університетів. Констатовано, що за межами стандартного
курикулуму, який визначається церквою, порядок, послідовність,
обсяг навчальної роботи за кожним напрямом фахової підготовки
затверджує факультет у відповідності до усіх передбачених норм
та правил, визначених державою та університетом, відповідно до
академічних традицій факультету.
Окреслено методи навчальної роботи на теологічних
факультетах університетів ФРН. Виявлено особливості проведення
лекцій, семінарів, тренінгів, колоквіумів, конференцій, диспутів,
екскурсій, професійних практик, самостійної роботи із різними
джерелами інформації, наукових та духовних консультацій, складання
екзаменів та інших форм навчальної роботи. З᾿ясовано, що делегуючи
право викладання, університет і церква надають викладачу
можливість здійснювати усю сукупність професійних дій,
спрямованих на досягнення успішного результату навчання. Тому
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вибір методів та дидактичних прийомів залежить від рішення
професора, який відповідає за якість викладання конкретної
навчальної дисципліни. Підкреслено, що свобода вибору методів
викладання забезпечується університетом і церквою шляхом надання
відповідних матеріально-технічних та методичних умови та ресурсів,
що є предметом їх спільної турботи.
У контексті з᾿ясування євроінтеграційного потенціалу
теологічної освіти в університетах Німеччини констатуємо, що в
умовах розбудови ЄПВО, передумовами розвитку такого потенціалу
стали структурні реформи вищої освіти ФРН, в результаті яких було
інтегровано європейську модель вищої освіти «бакалавр+магістр+
доктор філософії». Подальші реформи організації освітнього процесу,
пов᾿язані із запровадженням ECTS, Стандартів та рекомендацій
забезпечення якості вищої освіти у ЄПВО, розвитком академічної
мобільності, дотриманням рекомендацій BFUG щодо соціального
виміру вищої освіти, розвитком освіти дорослих та освіти впродовж
життя дозволяють дійти висновку, що теологічна освіта у німецьких
університетах являє собою невід᾿ємну складову ЄПВО, яка повністю
відповідає вимогам європейської академічної спільноти щодо її якості,
прозорості,
мобільності,
інклюзивності,
інноваційності
та
взаємопов’язаності кращих класичних традицій із актуальними
потребами часу.
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РОЗДІЛ 3
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ
У ДОСЛІДЖУВАНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ
У третьому розділі дослідження здійснено порівняльний аналіз
організаційно-педагогічних
основ
навчального
процесу
на
теологічних факультетах університетів ФРН та у ЗВО України. Аналіз
отриманих результатів дозволить виявити перешкоди на шляху
творчого запозичення конструктивного досвіду (або його окремих
елементів) теологічних факультетів університетів Німеччини в
діяльності відповідних підрозділів ЗВО України та сформулювати
рекомендації щодо його творчого використання для вдосконалення
підготовки
фахівців-теологів
в
Україні
та
розвитку
євроінтеграційного потенціалу галузі.
Для вирішення поставлених завдань використано історикопедагогічний, компаративний та системний підходи; структурнофункціональний, інтерпретаторсько-аналітичний методи, метод
порівняльного аналізу, наукової екстраполяції, узагальнення,
наукового
консультування,
діалогу,
фахового
обговорення
проблематики дослідження та його окремих аспектів.
3.1. Порівняльний аналіз організаційно-педагогічних основ
теологічної освіти в університетах Німеччини та України
Зважаючи на суттєві концептуальні зміни, що стосуються
проблем релігійного спрямування в сучасному суспільстві,
формування нових підходів до визначення ролі та місця релігії в
сучасній
європейській
освіті,
міжнародне
освітньо-наукове
співтовариство активно досліджує та дискутує з приводу проблем, які
набули актуальності у сфері релігійного життя та теологічної освіти
зокрема. Значимим для розуміння досліджуваної проблеми вважаємо
масштабне глобальне дослідження, яке виконав американський
інформаційний центр Pew Research Center (Pew Research Center. The
Global God Divide, 2019). Опитування, що було проведене в 2019 році,
охопило 34 країни світу на шести континентах, респондентами стали
38 426 осіб. У ході аналізу отриманих даних були встановлені причиннонаслідкові зв’язки між релігією та різними сферами життя сучасного
суспільства, визначені фактори, що суттєво впливають на їх стан.
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Дослідження свідчить про те, що релігія та віра є суттєвими складовими
життя сучасного людства.
Вивчення суспільних цінностей здійснюється вже протягом
тридцяти років у межах широкомасштабної європейської
дослідницької програми «European Values Study» (EVS) (European
values study. Methodology, data, documentation). За результатами
опитувань, що охопили значну кількість респондентів з абсолютної
більшості країн європейського регіону у 2011 р., складено документ
(Атлас європейських цінностей: тенденції та традиції на зламі
століть), який відображає цінності більш ніж 800 мільйонів
європейців, які живуть в Європейському Союзі та поза ним. Зокрема,
отримані дані свідчать про те, що релігія є суттєвою складовою
комплексу переконань та ціннісних орієнтацій громадян переважної
більшості країн ЄС, що у сукупності з іншими чинниками створюють
систему цінностей сучасного європейця (Halman, 2011).
Активна увага сучасних українських та зарубіжних вчених,
що спеціалізуються на дослідженні процесів глобалізації та інтеграції,
а також питань теологічної та релігійної освіти, говорять про
актуальність вивчення сучасних комунікацій в релігійнопедагогічному середовищі (Cross-cultural Management Textbook, 2012;
Hall, 1959; Hampden-Turner & Trompenaars, 2004; Hofstede et al., 2010;
Leach, 2003; Lewis, 2006).
Сенс теоретико-педагогічної розробки питань євроінтеграційного потенціалу теологічної освіти на етапі інтеграції України в
європейський освітній простір охоплює не лише теорію освіти, але й
релігієзнавство, філософію культури, історію філософії та соціологію
релігії.
Для України актуальність зазначеної проблематики зумовлена
відновленням повноцінної діяльності закладів теологічної освіти
після тривалого періоду політики державного атеїзму, а також
активними євроінтеграційними та глобалізаційними процесами за
часів Незалежності. Водночас позитивний досвід Німеччини, яка
є одним з лідерів європейської університетської освіти, дозволяє знайти
оптимальні алгоритми налаштування діяльності сучасних університетів
України в руслі процесів глобалізації та євроінтеграції, знайти формати і
механізми взаємодії та розвитку.
Методологія компаративістичних досліджень передбачає
виокремлення порівнюваних одиниць та визначення однотипних
характеристик та елементів, що підлягають дослідженню. Особливе
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значення у процесі дослідження мають дані офіційної статистики та
релевантні дослідницькі методи.
Установлено, що статистична звітність, яку акумулює та аналізує
Департамент у справах релігій та національностей Міністерства
культури України, відрізняється від аналогічної у Німеччині: на
відміну від Німеччини, звітність висвітлює кількість релігійних
громад (не кількість осіб), які утворюють генеральну сукупність та є
одиницями аналізу. Тому серед офіційних даних державної структури,
відповідальної за їх збір, відсутні відомості про кількість осіб, що
належать до тієї чи іншої конфесії.
Теологічна освіта в Україні відображує релігійну структуру
українського суспільства, що склалася історично (за даними
департаменту у справах релігій Міністерства культури України станом
на 1 січня 2019 року (Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня
2019 р.)).
Таблиця 3.1
Вибіркові дані про релігійний склад населення України
Конфесійна
організацій

приналежність

релігійних Кількість
релігійних
організацій
Православні релігійні організації
19758
Католицькі релігійні організації
5241
Протестантські релігійні організації
10203
Іслам
277
Іудаїзм
315
Буддизм
67
Реліг. орг. караїмів
4
Вірменські релігійні організації
29
Інші етноконфесійні релігійні організації
10
Нові релігійні організації
425
Всього
36739

Кількість
духовних
ЗВО
21
21
78
4
6
0
0
0
3
3
136

Отже, вказані дані демонструють загальну картину релігійного
складу населення України, а також кількість релігійних ЗВО, що
надають фахову теологічну освіту відповідно до конфесії.
На підставі узагальнених даних встановлено, що кожна конфесія,
релігійний напрям чи віросповідання, зареєстровані в Україні
відповідно до норм чинного законодавства, має свою систему
теологічної освіти. Ця система відокремлена від державної освітньої
галузі. Водночас законодавство України у сфері релігії об’єктивно має
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прогалини, що призводить до неможливості врегульовувати окремі
питання, а також приводить до зростання кількості релігійних
організацій, що не зареєстровані як юридичні особи (див. Релігійна
правда).
Духовно-культурний ландшафт України сформувався у процесі
подій суспільно-політичного характеру. Чинники, що суттєво
вплинули на нинішній стан теологічної освіти в Україні, узагальнено
нами в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Чинники, що вплинули на теологічну освіту в Україні
1

Чинники
впливу
Релігійні

2

Політичні

3

Культурні

4

Освітні

Особливості теологічної освіти України
Приналежність
до
християнської
цивілізації
через
сповідування переважною більшістю населення православної
віри, а також перманентна присутність у соціумі представників
інших віросповідань, визначили напрями теологічної освіти в
Україні та її історичні особливості
Тривала боротьба за політичну суб’єктність, прагнення до
власної державності стали причиною того, що теологічна освіта
на території України визначалася пріоритетами та державною
політикою чинної влади по відношенню до питань релігії.
В Україні були створені форми наукової та освітньої діяльності,
що відтворювали цінності християнського світогляду та
культури.
На теренах України виникли та розвивалися унікальні центри
освіти та культури, складовою навчального процесу яких було
вивчення теологічних дисциплін

Нинішній
стан
релігійного
самовизначення
українців
відображений у дослідженнях та публікаціях вітчизняних аналітиків
(Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення
українських громадян: тенденції 2010-2018 рр., 2018).
Історія духовної теологічної освіти в Україні має давні традиції
(див. Додаток К), яка свідчить про її європейські корені. Не лише
конфесійно, а й організаційно, теологічна освіта України XVI-XIX ст.
близька до європейських аналогів. Революційні події початку ХХ ст.
призвели до суттєвих суспільно-політичних змін, наслідком чого став
майже повний занепад теологічної освіти (релігійної освіти
як суспільного феномену), а також радикальне відокремлення від
європейського простору освіти та науки.
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Суспільно-політичні зміни, що відбулися в СРСР на початку 90-х
рр. ХХ ст., а також здобуття Україною державної незалежності, відхід
від політики державного атеїзму та початок відродження релігійного
життя призвели до відновлення релігійної освіти, відкриття закладів
теологічної освіти в Україні. Першим з таких закладів був
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, де
у 1993 році було відновлено роботу філософсько-богословського
факультету. Нині на факультеті діє три кафедри (філософії;
культурології, релігієзнавства та теології; соціології, соціального
забезпечення та місцевого самоврядування).
Як повідомляє Міністерство культури України у річній
статистичній звітності з питань державно-конфесійних відносин в
Україні (Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2019 р.)),
кількість духовних (конфесійних) закладів освіти в Україні станом на
01.01.2019 складала: всього – 204, з них:

вищі – 136;

середні – 68.
У закладах духовної освіти навчалось у досліджуваний період за
денною формою навчання – близько 8 тис. слухачів та за заочною –
близько 10 тис. слухачів. У т.ч. створено закладів освіти релігійними
організаціями:

православними – 45;

католицькими – 28;

протестантськими – 113;

мусульманськими – 4;

іудейськими – 7.
Сьогодні шість світських (чотири державних та два приватних)
ЗВО України мають ліцензію на підготовку фахівців з теології:
Національний університет «Острозька академія» (м. Острог),
Приватний ЗВО «Карпатський університет імені Августина Волошина»
(м. Ужгород), Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ),
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
(м. Чернівці), Український католицький університет (м. Львів),
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
В Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві, який є
філією Папського університету св. Томи Аквінського «Angelicum»
(Рим), теологічну освіту надають світським особам.
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Особливе місце у вітчизняній вищій освіті займає Український
Католицький Університет (УКУ), що став спадкоємцем Львівської
богословської академії. Новітня історія цього унікального
університету розпочинається у 2002 році. П’ять факультетів (серед
яких – філософсько-богословський) та бізнес-школа утворюють
систему сучасної вищої освіти. Дев’ять бакалаврських програм,
тринадцять магістерських програм (без програм Львівської бізнесшколи) надають значні можливості для вибору майбутнього фаху.
Зберігаючи церковне підпорядкування, університет надає, крім
теологічної, сучасну світську вищу освіту високої якості. Навчальний
процес побудовано за зразком європейських університетів.
9 листопада 2010 року наказом Міністерства освіти і науки
України № 1067 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 р. № 787» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1067
«Про введення в дію переліку спеціальностей…», 2010) навчальна
спеціальність «Богослов’я (теологія)» отримала нові перспективи для
свого розвитку.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про
державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові
ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними
закладами» від 19 серпня 2015 року № 652 (зі змінами) Міністерство
освіти і науки України з вересня 2016 року розпочало процедуру
державного визнання документів про вищу духовну освіту. Створено
спеціальну комісію, якій доручено виконати це завдання.
Таким чином, на підставі викладеного ми дійшли таких
висновків:
1.
Вища теологічна освіта є суттєвою складовою духовного
надбання українського народу, яка в різні періоди своєї історії мала
свої унікальні форми та способи реалізації.
2.
Заклади освіти теологічного спрямування (найбільш відомі Острозька академія, Києво-Могилянська академія) стали осередками
інтелектуального життя та місцем навчання видатних особистостей
українського народу, а також представників інших православних народів,
що навчалися в Україні. Випускники теологічних закладів освіти
залишили помітний слід в історії України.
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3.
Долаючи наслідки тоталітарного минулого, Українська
держава нині створює умови для повноцінного функціонування
закладів вищої освіти, у яких теологічна освіта є частиною
навчального процесу.
4.
У напрямі інтеграції до ЄПВО система вищої освіти України
спрямована до тих здобутків в галузі теологічної освіти, які тривалий
час визначали її інтелектуальний потенціал.
Здійснений нами ретроспективний аналіз історичного минулого
та характеристика актуального стану сьогодення вітчизняної
теологічної освіти дозволяють здійснити синхронно-порівняльний
аналіз організаційно-педагогічних основ теологічної освіти в
Німеччині та в Україні. Отже, подана нами нижче порівняльна
характеристика може бути структурованою за такими критеріями:
 за типом ЗВО, у якому надається теологічна освіта;
 за конфесійною належністю ЗВО;
 за академічними ступенями, які здобувають студенти;
 за кваліфікацією, яку набувають випускники;
 за специфікою соціального та державного замовлення та
характером подальшого працевлаштування випускників.
Таблиця 3.3
Порівняльна характеристика організаційно-педагогічних основ
теологічної освіти в Німеччині та Україні
Критерії
Німеччина
Україна
порівняння
За типом навчального
закладу

Державні університети,
вищі фахові школи,
конфесійні заклади
За конфесійною
Римо-католицькі
належністю
Євангелічні та окремих
протестантських напрямів
Ісламські
Іудейські
Православні
За академічними
Бакалавр
ступенями, які
Магістр
здобувають студенти
Докторант
За кваліфікацією, яку
«Повна теологія»
здобувають випускники Другий та третій фах
Фах
світського
спрямування
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Конфесійні заклади
державні університети
Православні
Римо-католицькі
Протестантські
Іудейські
Ісламські
Бакалавр
Магістр
Доктор
Фахова
підготовка
священнослужителя
Релігієзнавство
Культурологія
Соціальна робота
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Продовження табл. 3.3.
За специфікою
соціального та
державного замовлення
та характером
подальшого
працевлаштування
випускників

Державна
система
підтвердження
кваліфікації
(1
і
2
екзамени)
Працевлаштування
у
церковні
та
державні
установи
Широкий
вибір
професійної перспективи

Церковна
система
замовлення
та
подальшого
працевлаштування
Світські
можливості
професійної перспективи
обмежені

Як показано в табл. 3.3., у Німеччині теологічну освіту надають
переважно державні заклади освіти, в Україні – переважно конфесійні
заклади освіти, що зумовлено юридично-нормативними, історикокультурними, конфесійними факторами.
У Німеччині держава ініціювала співпрацю з церквою, визнаючи
суспільну важливість теологічної освіти. Така співпраця довела свою
успішність та результативність. Практика традиційної християнської
теологічної освіти у ЗВО Німеччини дозволила сформувати
універсальні парадигми, норми і правила, на основі яких вибудувана
теологічна освіта для нехристиянських конфесій, представлених у
сучасному німецькому суспільстві.
В Україні теологічні факультети сучасних ЗВО фактично не є
спадкоємцями давніх академічних традицій теологічних студій
минулого через причини суспільно-політичного характеру. У
більшості випадків сучасні теологічні факультети українських ЗВО
стали результатом втілення ініціатив окремих осіб за підтримки
відповідних конфесійних структур. Завдяки цілеспрямованим та
координованим спільним зусиллям нині в Україні існує невелика
кількість університетів, де вивчають теологію.
І в Німеччині, і в Україні більшість релігійних закладів освіти
належать християнським конфесіям. Державні заклади вищої освіти
Німеччини мають чітке конфесійне спрямування (за допомогою
двосторонніх угод-конкордатів), в Україні – позаконфесійний та
релігієзнавчий характер.
Конфесійні заклади освіти України зосереджують переважну
більшість студентів теологічного спрямування. Зазначені ЗВО основу
своєї діяльності ставлять завдання підготовки кваліфікованих
теологів, життєва перспектива яких у переважній більшості
розглядається «всередині» конфесії. При цьому держава, а також
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світське академічне середовище, визначається як нейтральнонедружнє або вороже по відношенню до теологічної освіти. Тому
конфесійні навчальні заклади одночасно декларують лояльність до
держави, зберігаючи при цьому закритий характер навчальновиховного процесу, недовіру та дистанціювання від світського
освітнього середовища, соціальну ізольованість та конфесійну
корпоративність. Основне завдання конфесійного закладу освіти –
створити умови для відтворення стереотипів (іноді великою мірою
застарілих) тих форм теологічної освіти, які доступні у даних
нормативно-правових межах та у конкретних умовах місцевого
характеру. В Україні співпраця між навчальними закладами різних
конфесій практично відсутня.
Академічні ступені (бакалавр, магістр, PhD) у закладах
теологічної освіти Німеччини та України є формально аналогічними,
що стало результатом впровадження в освітніх просторах обох держав
норм Болонського процесу (Bologna Process). Академічні нормативні
параметри навчального процесу та його результатів є умовно
ідентичними, що створює сприятливі умови для запозичення
позитивного досвіду, впровадження його в практику вітчизняної
вищої школи та розвитку євроінтеграційного потенціалу.
Ідентичні також фахові кваліфікації випускників, що здобули
теологічну освіту. Для кандидатів у священнослужителі отримання
диплому про вищу теологічну освіту є важливим етапом їх
подальшого висвячення та призначення на священницьке служіння
(за умови відсутності канонічних перешкод у кандидатів, що не
залежать від рівня їх освіти).
Практика подальшого працевлаштування осіб, що бажають
залишитись у статусі мирян, у Німеччині та Україні суттєво
відрізняється. Для випускників німецьких університетів залежність
відповідності місця професійної зайнятості від здобутої фахової
кваліфікації у галузі теології висока. В Україні ж на практиці така
відповідність відіграє незначну роль.
Державне замовлення на підготовку фахівців з теології є
відображенням соціального запиту у Німеччині, що напряму впливає
на подальшу позитивну перспективу працевлаштування за фахом.
Тому німецька молодь вмотивована на отримання теологічної освіти у
державних та конфесійних закладах вищої освіти. Визнання державою
дипломів конфесійних закладів освіти також сприяє утвердженню
позитивного іміджу теологічної освіти, що інтегрована у соціальне
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середовище зі зрозумілим алгоритмом побудови професійної
перспективи. Право «остаточного рішення» щодо фахового
ангажування випускників-теологів зберігається за конфесіями через
прозорі та обґрунтовані публічні процедури.
В Україні ситуація докорінно інша. Історично склалося, що
теологічну освіту у нашій державі надають перш за все конфесійні
заклади, державні лише нещодавно розпочали таку діяльність.
Відокремленість теологічної освіти від світської школи сформувала
соціальну закритість фахівців з теології, професійна перспектива
для яких у світському суспільстві майже відсутня, а фахової
теологічної освіти для подальшої самореалізації в клірі недостатньо,
що зумовлено причинами церковно-канонічного характеру. Низька
інтегрованість теологічної освіти в суспільство формує її
маргінальність та соціальну замкненість. Лише останнім часом в
Україні зроблено низку кроків для зміни такого становища через
визнання державою дипломів про вищу теологічну освіту, здобуту у
конфесійних закладах освіти. Відкриття фахової підготовки з теології
та низки спеціалізацій із подальшим спрямуванням у соціально
значимі галузі, що започаткував Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова, розширює перспективи
професійної діяльності фахівців з теології.
Таким чином, співставлення організаційно-педагогічних основ
теологічної освіти в Україні та Німеччині дозволяє виявити спільні та
відмінні характеристики, що у свою чергу відображають реальність
того культурно-освітнього середовища, у якому існують обидві
системи теологічної освіти. Результати співставлення уможливлюють
розуміння факторів, під впливом яких існує система теологічної освіти
у Німеччині, а також невикористаних можливостей українських
закладів вищої освіти, що дали плідний результат у Німеччині.
3.2. Фактори, що визначають можливість та стоять на
перешкоді творчого запозичення позитивного досвіду у
досліджуваній сфері в Україні
Освіта в галузі теології є галуззю педагогічної діяльності
практичного спрямування, у якій реалізується ряд комунікативних
завдань, від ступеню успішності реалізації яких залежить успішність
самої теологічної освіти.
З’ясовано, що специфіка теологічної освіти полягає у такому:
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1.
Освітні проєкти зазвичай ініціюються та проводяться у
межах однієї конфесії або релігійного спрямування. Освітня діяльність
та наукові заходи (конференції, симпозіуми, семінари), які
проводяться у межах освітніх програм, передбачають участь у них
осіб, що мають спільну світоглядну та релігійну ідентичність; не
носять характеру конфронтації чи взаємовиключних принципових
позицій. Зазвичай дискусії точаться навколо проблем, що мають
спільний інтерес для учасників, позиції та аргументація дискутуючих
сторін не виходить за межі спільної релігійної ідентичності.
2.
Систематичне навчання теології здійснюється у закладах
освіти відповідної конфесії. Основна мета – задоволення потреби у
висококваліфікованих фахівцях, що в перспективі займуть відповідні
посади у релігійних структурах, світських закладах освіти та культури
або стануть науковцями. Деякі освітні проекти є монорелігійними,
водночас можуть мати міжкультурний та іншомовний характер.
Наприклад, відповідна конфесія з одних країн направляє своїх
студентів до інших країн на навчання (у контексті нашого
дослідження студенти передусім з німецькомовних країн, тобто з
Австрії та Швейцарії, навчаються у Німеччині). Також практикується
навчання студентів з країн Азії, Африки, Південної Америки.
Відповідно, після закінчення курсу студенти повертаються на
Батьківщину.
3.
Міжконфесійні заходи, як правило, ґрунтуються на
відповідних документах та визначеннях, що виробила та чи інша
конфесія для таких контактів. Зазвичай визначаються межі, у яких
відбуваються дискусії, зберігаючи право на власну релігійну
ідентичність сторін.
Установлено, що навчання теології для представників інших
конфесій можливе лише у межах відповідної релігії (християнство,
іслам тощо). Ми погоджуємось із думкою німецьких фахівців Юдіт
Кьонеманн, Клаус Пітер Сайяк, Сімоне Лехнер (Judith Könemann, Clauß
Peter Sajak, Simone Lechner (Könemann et al., 2017)) щодо того, що
теолог має бути носієм віроучительної та світоглядної позиції, яка є
основою його власних переконань. Професійні компетентності
теолога передбачають особисту переконаність у змісті та суті знань,
умінь та навичок, які є його контентом.
Виявлено, що існує альтернативна позиція щодо релігійного
навчання. Так, професор педагогіки Боннського університету
В. Ладентін (V. Ladenthin) вважає, що освіта не повинна формувати
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духовно-моральні моноцінності, а має показати наявність плюралізму
культур та різноманіття аксіологічних вимірів; допомогти учню
сформувати власну думку (Ladenthin, 2015).
У процесі нашого дослідження ми отримали наукову
консультацію щодо нинішнього стану теологічної освіти у Німеччині
докторки теології професорки університету Фрібург (Швейцарія)
Барбари Халленслебен (Barbara Hallensleben), що нині працює у
Швейцарії, отримала теологічну освіту та науковий ступінь
в університетах Німеччини (Мюнстер, Тюбінген), а також має давні
постійні професійні контакти з університетами Німеччини та з
науковцями-теологами, є учасницею міжнародних наукових проектів.
Основні тези, які професорка Халленслебен сформулювала в
межах обговорюваної теми, такі:
1.
Теологічна освіта у Німеччині створює основу знань,
терпимості, взаємоповаги та діалогу між різними конфесіями в
інтеркультурному просторі сучасної Європи.
2.
Недоречною є ідеалістична оцінка теологічної та релігійної
освіти у Німеччині: за висновком експертів німецьку модель не можна
вважати беззаперечним зразком, оскільки у реаліях сучасності вона не
може ефективно сприяти релігійному вихованню особистості від
дитинства до дорослого віку, не призводить до утвердження особистої
віри. Значні фінансові витрати та матеріальне забезпечення релігійної
освіти не виправдовуються отриманими результатами, про що
свідчать фахівці. Водночас вартою уваги є тенденція до заміни
конфесійної теологічної освіти у Німеччині на релігійно нейтральну
або ж світську етику.
3.
Увагу дослідників привертають нові релігійні рухи, які нині
пропонують цілісну релігійну освіту та виховання, успішно формують
реальні життєві навички релігійного життя сучасного європейця.
4.
Науковець застерігає від сприйняття Європи як ідеального
носія християнських цінностей, вважає, що процес євроінтеграції
України в кінцевому результаті може послабити релігійний характер
українського суспільства.
5.
Дослідження власного потенціалу України дозволить
отримати реальні результати передачі віри від покоління до
покоління, у чому й полягає основне завдання релігійної та
теологічної освіти. Запозичення німецького досвіду може мати
конструктивний результат, якщо такий досвід буде поєднаний із
розумінням, як в українському суспільстві передається досвід віри, у
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чому полягає роль сім’ї, релігійної громади, засобів масової інформації,
системи освіти; як консолідовані наявні ресурси України
спрямовуються на формування практики релігійного життя.
6.
Формальні фактори (фінанси, технічне забезпечення,
знання мов тощо) мають сенс лише у контексті реального релігійного
життя у реальних життєвих умовах. Для отримання реальних
результатів у сфері розбудови практики релігійного життя досвід
Німеччини може мати лише допоміжний характер.
Систематизація широкого кола теоретичних та методичних
першоджерел та, зокрема, настанов шановної професорки Барбари
Халленслебен, наведених вище, дозволяють дійти висновків про
перешкоди, що виникають у процесі комунікації та міжкультурної
взаємодії між суб’єктами освітнього процесу
Специфіка теологічної освіти як галузі освітньої діяльності та
співпраці визначає специфіку перешкод та проблем на цьому шляху, а
також особливі способи їх конструктивного подолання. Тому важливе
значення мають дослідження, які охоплюють названу галузь в цілому
та визначають певні її особливості.
Отже, до факторів, що створюють перешкоди для здійснення
системних запозичень у галузі теологічної освіти, можна віднести
такі:
Міжконфесійні. За своєю суттю такі перешкоди зумовлені
позицією того чи іншого віровчення щодо власної ідентичності та
способами
комунікації
з представниками
інших
релігійних
ідентичностей; залежать від того, як вони визначені у межах власного
сповідання.
Заходи в галузі освіти міжконфесійного характеру (конференції,
семінари, конгреси, з’їзди), на яких обговорюються окремі аспекти
діяльності представників різних конфесій для досягнення спільних
цілей, зазвичай мають цінність для усіх учасників такої співпраці.
Учасники зазначених заходів освітнього спрямування, керуючись
відповідними мотивами власної віри, яка може різнитися залежно від
конфесійної приналежності, можуть досягати поставлених цілей у
межах співпраці лише за наявності соціально-культурного простору
для їх реалізації.
Але при цьому серйозною перешкодою є визнання
представників іншої релігійної спільноти як рівних, оскільки
більшість з них розглядається у якості порушників релігійних норм
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(проблема схизми, розколу, що виникли внаслідок культурноісторичних передумов або політичних процесів).
Приналежність до різних конфесій є суттєвою перешкодою не
лише для спільного навчання, а й для організації спільних заходів
освітнього характеру, якщо їх учасники тлумачать дії іншого як
порушення власних норм віровчення. Тому підготовка до проведення
таких заходів потребує ретельного узгодження концептуальних основ
співпраці, шляхів та способів спільної діяльності, яка б не перетинала
основоположних позицій інших учасників.
Міжкультурні
(ментальні)
перешкоди
є
результатом
відмінностей у сприйнятті, оцінці та практичному застосуванні знань,
умінь та навичок, що є змістом та результатом теологічної освіти.
Особливого значення набувають зазначені перешкоди, коли до ЗВО
вступають студенти з різних країн, які походять з різних етнічних,
культурно-історичних та мовних спільнот, але при цьому належать до
однієї конфесії. Досвід ЗВО Німеччини, де навчаються теології
представники великої кількості країн, що не належать до
європейської цивілізаційної ідентичності, є прикладом успішного
подолання міжкультурних ментальних перешкод.
Мовні перешкоди носять технологічний характер: володіння
мовою достатньою мірою для навчання є обов’язковою умовою для
того, хто планує вступити на теологічний факультет університету
Німеччини. Володіння мовою – це не лише розуміння навчального
матеріалу, який студент сприймає на лекціях та семінарах, засвоює під
час опрацювання наукової літератури у бібліотеці. Оволодіння мовою
означає засвоєння способів мислення, стереотипів та особливостей
побудови логіки, наукової аргументації, обґрунтувань та висновків,
що у сукупності формує академічну культуру. Поєднуючись із
науково-методичною компетентністю, володіння мовою формує
мислення науковця, створює умови для його належного фахового
рівня.
Український науковець В. Єленський звертає увагу на невеликий
відсоток населення України, що вільно володіє найбільш вживаною
іноземною мовою (англійською) у порівняння із громадянами інших
європейських країн: «…в Україні англійською володіє приблизно 5 %
населення, (за іншими даними – до 12 %), тоді як серед угорців таких
23 %, румун, поляків, та італійців – 29, французів 36, хорватів 49,
німців 56, бельгійців 59, данців 86, нідерландців 87, шведів 89, серед
норвежців – 91 %» (Єленський, 2011). На думку В. Єленського,
162

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

зазначений фактор суттєво обмежує перспективи європейської
інтеграції.
Студенти-теологи, що навчаються у ЗВО ФРН, повинні володіти
класичними мовами (латинь, давньогрецька) та бути готовими
виконувати академічні завдання, що передбачають вільне володіння
ними. Особи, які з тих чи інших причин недостатньо володіють цими
мовами, мають змогу відвідувати спеціальні мовні курси, але у
вільний час, поза межами запланованого навчального процесу (під час
канікул).
Мовна компетентність, виходячи за межі суто технічної
комунікативної функції, у процесі навчання студентів-теологів
набуває функції формування мислення, академічної культури,
засвоєння способів наукової роботи та поширення знань, що є
способом подолання комунікативних перешкод.
Технологічні та методичні перешкоди пов’язані із недостатнім
рівнем володіння інформаційними технологіями та методиками, що
складають основу навчального процесу на теологічному факультеті.
Студенти, які не володіють належним чином зазначеними вміннями
та навичками, позбавлені можливості повноцінного доступу до усього
спектру навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
Особливого значення для студента має оволодіння методикою
виконання самостійної роботи (нім. – Hausarbeiten). На теологічних
факультетах університетів Федеративної Республіки Німеччини
передбачено спеціальний курс, що надає можливість здобути
компетентності у виконанні самостійних завдань під керівництвом
професора. Такі навички формують здатність не лише до самостійного
виконання академічних завдань, але й до критичного мислення,
вміння логічно та послідовно формулювати думки, виконувати
наукові завдання. У поєднанні із володінням технологіями такі
навички дають студентам можливості успішного працевлаштування.
Отже, з᾿ясування організаційно-педагогічних основ теологічної
освіти в університетах Німеччини дозволило виявити низку проблем,
що стають на перешкоді цілісного сприйняття, конструктивного
запозичення та ефективного використання потенціалу теоретичних
та практичних надбань у досліджуваній сфері. Подолання цих
перешкод, на наш погляд, є важливим чинником не лише співпраці, а й
перспектив входження української освітньої спільноти до простору
європейської освіти і у галузі теології зокрема.
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Таким чином, ми вважаємо, що подолання перешкод розуміння
та сприйняття досвіду теологічної освіти ФРН українськими ЗВО є
прямим наслідком сформульованості напрямів діяльності та
проблематик вітчизняної теологічної освіти, що потребують
конструктивних змін, а також аксіологічної значущості досвіду в
цілому або його елементів.
Шляхи подолання організаційно-педагогічних проблем у сфері
теологічної освіти закладами вищої освіти ФРН
Задля творчого засвоєння практики університетів Німеччини у
сфері теологічної освіти академічній та церковній громадам України
відповідно необхідно подолати перешкоди у зазначеній галузі, які
залежать від ставлення до запозичення та практичного застосування
досвіду.
Перш за все, цінність та значущість наявного досвіду практичної
діяльності відіграє вирішальну роль у визначенні, чи буде вона
об’єктом запозичення, конструктивного засвоєння, чи ні. Зазначений
аспект є суб’єктивним параметром, але таким, що визначає подальше
спрямування дієвих зусиль для інтеріоризації. Водночас результат
буде залежати від того, чи будуть подолані ментальні перешкоди
(особливо ціннісні), чи матиме наявний досвід достатню цінність
для того, щоб задовольнити потребу у запозиченні.
Для України важливим чинником такого подолання, на нашу
думку, є процеси євроінтеграції та формування європейської
ідентичності, що включає у себе систему релігійних цінностей (перш
за все, християнських) як невід’ємної складової. Узгодження
національної системи освіти взагалі та теологічної освіти зокрема
із системою європейської вищої освіти об’єктивно створює умови для
потенційного сприйняття досвіду теологічної освіти Німеччини як
цінного, конструктивного, як такого, що допомагає вирішити
стратегічне завдання включення закладів вищої освіти України до
європейського освітнього простору.
Ми вважаємо, що досвід діяльності теологічних факультетів
університетів ФРН може бути використаний для творчого
запозичення під час вирішення питань у галузі вітчизняної
теологічної освіти.
Варто зазначити, що запозичення досвіду теологічних
факультетів
німецьких
університетів
можливе
за
умови
конструктивного вирішення таких проблем:
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сформульованості напрямів діяльності та проблематик
вітчизняної теологічної освіти, що потребують змін;

аксіологічної значущості досвіду у цілісному вигляді або
його елементів для втілення у сфері теології;

подолання перешкод розуміння та сприйняття досвіду,
викликаних полікультурністю учасників процесу взаємодії.
Тематики наукових конференцій, які проводили протягом
останніх десяти років в Україні конфесійні заклади теологічної освіти
та університети, що мають теологічні факультети, дають підставу
зробити
висновок,
що
питання
організаційно-методичного
забезпечення навчального процесу розглядались або у історичному
аспекті, або побіжно в контексті тематик теологічного характеру.
Фахівці у галузі педагогіки дуже рідко залучалися до таких дискусій та
досліджень. Тому можна вважати, що в Україні концептуально не
сформульований запит на пошук шляхів та способів вирішення
проблем у галузі теологічної освіти.
Побічно про це свідчить якість нормативного та законодавчого
забезпечення теологічної освіти: закони України описують лише у
загальному вигляді сферу теологічної освіти, залишаючи більшість
питань на розсуд закладів освіти.
На наше переконання, в Україні потрібно вибудовувати
стратегію теологічної освіти та законодавче забезпечення її
конструктивної реалізації у практичній діяльності теологічних
факультетів та конфесійних закладів освіти. Ми вважаємо, що
зазначена стратегія повинна включати в себе такі елементи:
1.
Комплексну модель сучасного релігійного суспільства
України.
2.
Структуру державних закладів освіти, що здійснюють
освітню діяльність теологічного спрямування.
3.
Структуру конфесійних та приватних закладів освіти, що
займаються підготовкою фахівців у галузі теології.
4.
Систему правового забезпечення освітньої діяльності
закладів освіти України (узгоджена із канонічними та іншими
релігійно-нормативними настановами відповідних конфесій).
5.
Функціональну конструктивну систему взаємодії держави
та закладів освіти, що здійснюють підготовку в галузі теології
6.
Систему підготовки фахівців державних структур,
компетентних у питаннях релігійного життя та теологічної освіти.
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Кожний із зазначених елементів можна розглядати окремим
напрямом діяльності, що потребує внутрішньої структуризації та
планування.
На підставі даних особистих спостережень у процесі виконання
обов’язків на різних адміністративних посадах у церковних та
світських структурах протягом 20 років, застосовуючи методи аналізу,
узагальнення та класифікації, ми розробили структуру класифікації
громадян по їх відношенню до віри. Зазначена класифікація
відображує основні світоглядні позиції сучасного європейського
суспільства і водночас дозволяє моделювати цільову аудиторію
релігійної та теологічної освіти. Наведена класифікація може бути
застосована у межах розробки комплексної моделі релігійного
суспільства України.
Аксіологічна значущість досвіду діяльності теологічних
факультетів університетів ФРН великою мірою залежить від таких
факторів:
1.
Місце і роль теологічних факультетів у системі вищої
освіти країни.
2.
Престижність професії та кадрова популярність фахівців,
що мають вищу теологічну освіту.
3.
Рівень
можливостей
реального
працевлаштування
фахівців, що отримали диплом про вищу теологічну освіту.
4.
Потенціал академічної мобільності та можливості
продовжити навчання або науково-пошукову роботу в
іншій країні.
Цінність теологічної освіти великою мірою залежить від
релігійної приналежності її суб’єктів та ролі відповідної конфесії у
суспільстві. Наприклад, теологічна освіта у межах релігійної традиції,
що є історично властивою для даного соціуму, буде мати перевагу у
порівнянні з релігійними напрямами, що не є такими у контексті
культурно-історичної традиції у даному соціумі.
Аксіологічна значущість теологічної освіти великою мірою є
елементом самоідентифікації та цивілізаційної приналежності
здобувачів, а також відображенням ролі та місця релігії у суспільстві.
При цьому здобування освіти у рамках релігії, що не відтворює
«власну» релігійну ідентичність, може значно знижувати вагомість
такої освіти, створювати для здобувачів перешкоди та труднощі
суб’єктивного характеру, а також закладати підґрунтя для зміни місця
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працевлаштування за фахом та культурного середовища подальшого
проживання.
Традиційно вважається, що дієвим способом подолання
ментальних перешкод є долучення до світової академічної культури
через участь у наукових та культурних заходах різних рівнів та
спрямувань, що проводять заклади вищої освіти європейських країн.
Подолання міжконфесійних перешкод, на нашу думку, є важливою
складовою для успішного налагодження співпраці у сфері теологічної
освіти та створення умов для розвитку співробітництва в освітній
сфері. Ми вважаємо, що для різних конфесій перспективним може
бути вироблення у межах кожної з них таких норм і правил в освітній
сфері, якими могли б користуватися особи, приналежні до конкретної
релігійної традиції. Одночасно держава, як гарант успішності
міжконфесійних стосунків, створює правові та функціональні
можливості для співпраці представників різних релігійних традицій у
освітній галузі.
Не претендуючи на вирішення всіх наявних проблем та протиріч,
зазначений підхід здатний створити умови для того, щоб потреби
релігійної частини суспільства у сфері освіти загалом і теологічної
освіти зокрема знайшли задоволення. Крім того, у межах нашого
підходу можливо описання нових форм релігійності та комунікацій, у
тому числі й міжконфесійних.
Результати аналізу дають можливість дійти узагальнюючого
висновку, що організація освітнього процесу на основі консенсусної
взаємодії держави та певної релігійної конфесії, засвоєння теорії та
методики навчальної роботи, яка складає значну частину загального
обсягу академічної діяльності, певний уклад життя теологічного
факультету, ефективне поширення знань та їх застосування у
практиці релігійного життя, соціального та церковного служіння є
складовими успішного подолання перешкод та певних академічних
стереотипів, які є результатом діяльності теологічного факультету
ЗВО. При цьому досвід теологічних факультетів університетів ФРН
можна вважати зразком успішного вирішення зазначених проблем.
Вважаємо, що ступінь успішності реалізації проєктів
міжнародної співпраці у галузі теологічної освіти, зокрема розвитку її
євроінтеграційного потенціалу пропорційно залежить від ступеня
успішності міжкультурної, міжконфесійної та мовної взаємодії, що
відображають світоглядні позиції та релігійні погляди її суб’єктів.
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3.3.
Рекомендації
щодо
використання
елементів
позитивного досвіду діяльності теологічних факультетів
німецьких ЗВО для вдосконалення підготовки фахівців-теологів в
Україні
Застосовуючи методи класифікації та систематизації, а також
методи
системного
аналізу,
екстраполяції,
теоретичного
моделювання та прогностичний метод, пропонуємо структуру
рекомендацій теоретичного та практичного характеру щодо творчого
застосування
елементів
досвіду
теологічних
факультетів
університетів Німеччини з метою вдосконалення теоретичної та
практичної теологічної підготовки студентів ЗВО в Україні,
підвищення
її
євроінтеграційного
потенціалу.
Крім
того,
запропонований системний підхід може бути використаний для
побудови практичної діяльності державних та громадських структур у
сфері релігії.
Дослідження організаційно-педагогічної діяльності теологічних
факультетів Федеративної Республіки Німеччини та способів
застосування її елементів у практичній діяльності ЗВО України дає
підстави визначити такі рівні рекомендацій:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стратегічний
Нормативно-правовий
Нормативно-канонічний
Педагогічний
Методичний
Практично-технологічний
Аналітичний
Прогностичний
На стратегічному рівні, на нашу думку, слід визначити основні
цілі у галузі теологічної освіти як складової сучасного вітчизняного та
європейського освітнього простору. Ми вважаємо, що будь-яка
стратегія у сфері теологічної освіти має враховувати вплив зовнішніх
та внутрішніх факторів, об’єктивних та суб’єктивних впливів, а також
наявність відповідних ресурсів та можливостей задля реалізації
поставленої мети.
Досвід Німеччини важливий з огляду на те, що стратегія
теологічної освіти є складовою державної освітньої політики цієї
країни, має історію створення та функціонування як цілісної
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ефективної системи. Модель співпраці Держави та Церкви у Німеччині
у вигляді конкордату є унікальною та дієвою у сучасних суспільнополітичних та історичних умовах, оскільки забезпечує ефективне
вирішення нагальних проблем співіснування цих двох соціальних
інститутів. Саме тому приклад стратегічного планування ФРН у сфері
освіти заслуговує на вивчення та може бути застосованим у ЗВО
України.
Нормативно-правовий
рівень
рекомендацій
передбачає
використання ідей та принципів, нормативно-правових актів
відповідно до яких можливо побудувати ефективні механізми
функціонування вітчизняної теологічної системи освіти. Слід
зазначити, що різниця між системами державної організації України
та Німеччини, рівень розвитку громадянського суспільства,
політичної, правової та академічної культури, інші суттєві відмінності
унеможливлюють пряме перенесення наявного досвіду нормативного
забезпечення теологічної освіти ФРН в Україну. Але осмислення
правових та інших нормативних підходів, принципів та механізмів, що
в конкретних реаліях діяльності теологічних факультетів німецьких
університетів дали позитивний результат, а також забезпечили
високий рівень теологічної освіти, конкурентоспроможність та фахову
компетентність випускників, може стати основою для змін
нормативно-правового забезпечення теологічної освіти в Україні.
На наш погляд, для України корисним є досвід Німеччини у
таких напрямах:
1. Система конкордатів як унікальна практика церковно-державних
відносин.
2. Правовий статус теологічних факультетів у системі вищої освіти
Німеччини як простір спільної справи Держави і Церкви.
3. Державно-церковне
регулювання
системи
фінансування
теологічних факультетів Німеччини
4. Забезпечення державою соціального захисту професорськовикладацького складу та студентів теологічних факультетів
Нормативно-канонічний рівень рекомендацій аналогічно до
нормативно-правового не можна трактувати як пряме копіювання
досвіду німецької системи вищої освіти, у тому числі теологічної.
Відмінності релігійного складу населення, історії та традицій, ролі та
місця конфесій у суспільному житті, нинішній стан релігійних громад
в Україні та Німеччині суттєво відрізняються. Водночас ФРН має
позитивний досвід побудови стосунків між конфесіями, що різняться
169

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

релігійними та духовно-моральними світоглядними позиціями, на
засадах толерантності, взаємоповаги та співпраці. Саме тому
вважаємо, що ідея та елементи практичного втілення у життя
співіснування релігійних течій у межах одного закладу вищої освіти
можуть бути корисними для конструктивного використання в Україні.
На нашу думку, варто звернути особливу увагу на такі аспекти
міжконфесійних стосунків у Німеччині:
1.
Церковно-канонічне забезпечення діяльності теологічних
факультетів в рамках конкордатів.
2.
Місце та роль релігійних центрів та практика побудови
конструктивних робочих відносин між ними в рамках діяльності
теологічних факультетів.
3.
Практика залучення професорів для викладання
спеціальних дисциплін на теологічних факультетах університетів
Німеччини.
4.
Релігійні й історичні традиції та правила теологічних
факультетів університетів Німеччини, що діють внаслідок церковноканонічних норм.
Педагогічний рівень рекомендацій щодо запозичення досвіду
теологічних факультетів Німеччини передбачає побудову механізмів
та запозичення ідей у галузі освітнього менеджменту, у напрямі
поглиблення
міждисциплінарних
зв’язків,
підвищення
конкурентоздатності фахівців, що отримують фахову теологічну
освіту, на ринку праці у церковному та світському суспільстві.
Ми вважаємо, що особливої уваги заслуговують такі аспекти
педагогічного досвіду теологічних факультетів закладів вищої освіти
ФРН:
1. Мотивація абітурієнтів до вступу на теологічні факультети.
2. Практика створення міждисциплінарних навчальних курсів
загальнонаукового та спеціального спрямування у професійній
підготовці теологів в університетах.
3. Високий рівень розвитку теоретичного та методичного
забезпечення освітньої діяльності теологічних факультетів з усіх
спеціальностей, передусім таких галузей знань, як теологічна
педагогіка, релігійна дидактика тощо.
4. Практика поєднання теоретичної підготовки на теологічних
факультетах університетів.
5. Практика соціалізації студентів-теологів: «вільний семестр» та
позааудиторні форми роботи.
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6. Підвищення кваліфікації та післядипломне стажування фахівців з
теології.
7. Використання сучасних технологій та методів для доступу до
джерел інформації у науково-дослідній роботі теологів.
Методичний рівень рекомендацій спрямований на запозичення
практичного досвіду організації процесу освіти, а також навчальнометодичних рішень для підвищення ефективності навчання з усього
спектру дисциплін, що передбачені для студентів теологічних
факультетів університетів Німеччини. Аналіз методичного супроводу
навчального процесу на теологічних факультетах Німеччини дозволяє
використати найбільш вдалі рішення, що підвищують ефективність
даної діяльності, які полягають у наступному:
1. Методичне забезпечення вивчення навчальних дисциплін
теологічного циклу.
2. Методичне забезпечення загальноосвітніх, філософських та
культурознавчих дисциплін на теологічних факультетах.
3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-теологів.
4. Методичне забезпечення підготовки студентів-теологів до
семінарів та екзаменів.
5. Методичне забезпечення практичної підготовки студентівтеологів.
6. Методичні рекомендації з питань формування індивідуального
курикулуму студентів теологічних факультетів.
Рекомендації практично-технологічного рівня мають на меті
пошук оптимальних практичних рішень у навчальній роботі, які
передбачають володіння технікою та технологіями, способів обробки
інформації, виготовлення інформаційних продуктів, використання
інформаційних технологій та окремих їх елементів. Вважаємо, що слід
зосередити увагу на таких технологічних аспектах підготовки
студентів теологічних факультетів Німеччини:
1.
Набуття загальних компетентностей у галузі новітніх
інформаційних технологій.
2.
Набуття навичок практичної роботи із джерелами
інформації.
3.
Набуття
практичного
досвіду
виготовлення
інформаційного продукту, що є результатом власної науковопошукової роботи, із використанням новітніх технологій.
4.
Набуття
комунікативних
навичок
у
сучасному
віртуальному освітньому та науковому середовищі.
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Аналітичний рівень рекомендацій полягає у подальшому
дослідженні закладів теологічної освіти, а саме: їх місця і ролі у
просторі вищої освіти країни, внутрішніх і зовнішніх факторів впливу,
відношення до закладів теологічної освіти з боку різних суб’єктів
соціуму (конкуренції, партнерства, протидії), результатів діяльності
теологічних факультетів (кількісні та якісні показники як основа
подальшого комплексного аналізу).
Рекомендації щодо подальшого аналізу міжнародного досвіду
теологічних факультетів включають такі аспекти проблеми:
1. Створення системи індикаторів та способів побудови моделей,
що відтворюють окремі явища та процеси освітньої та наукової
діяльності теологічних факультетів, а також комплексні моделі
досліджуваного процесу.
2. Визначення критеріїв системного аналізу діяльності теологічних
факультетів.
3. Вироблення цілісної методології, методів порівняльнопедагогічного дослідження діяльності теологічних факультетів в
цілому та окремих процесів, що є його складовими.
4. Формування та неперервне оновлення джерельної бази
дослідження проблеми теологічної освіти в сучасному світі.
5. Включення в діяльність міжнародних аналітичних мереж з
досліджуваної проблеми.
6. Ведення персонального блогу з питань теологічної освіти в
Україні та світі.
7. Рекомендації щодо внесення коректив до стратегії розвитку
теологічної освіти, нормативно-правового, організаційного та
методичного забезпечення діяльності теологічних факультетів.
Прогностичний рівень рекомендацій спрямований на створення
теоретичних моделей передбачуваних змін у діяльності теологічних
факультетів на виконання нових завдань, що виникли у відповідь на нові
тенденції розвитку суспільства. Прогностичне моделювання є важливим
фактором коригування стратегії розвитку теологічної освіти. Досвід
прогнозування та стратегічного планування теологічних факультетів
ФРН може бути корисним у цьому напрямі роботи.
Ми вважаємо, що українській системі теологічної освіти варто
зосередити увагу на таких аспектах у прогнозуванні:
1.
Прогнозування змін релігійної структури українського
суспільства, світових та регіональних тенденцій і процесів, що є
наслідком змін у релігійній сфері.
172

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

2.
Прогнозування ставлення людей до релігії (релігійності,
релігійної етики та поведінки), до релігійної та теологічної освіти.
3.
Прогнозування
суперечностей
та
конфліктів
на
релігійному ґрунті, які несуть потенціал небезпеки, у тому числі
світової.
4.
Прогнозування
тенденцій
функціонування
центрів
теологічної освіти, аналіз діяльності авторитетних релігійних лідерів
та богословів, тенденцій та напрямів розвитку теологічної наукової
думки.
5.
Прогнозування явищ та процесів, ініційованих закладами
теологічної освіти, теологічними факультетами, авторитетними
богословами.
Таким чином, на підставі осмислення сутності та особливостей
теологічної освіти в Україні та Німеччині ми пропонуємо цілісний підхід
до рекомендацій щодо творчого використання елементів позитивного
досвіду діяльності теологічних факультетів німецьких ЗВО для вдосконалення підготовки фахівців-теологів в Україні. На наше переконання,
рекомендації мають відображувати проблематику та водночас специфіку,
що надасть можливість визначити, які саме елементи організаційнопедагогічного характеру теологічної освіти Німеччини можуть бути
продуктивними та які саме проблеми (за наявності відповідного ресурсного забезпечення) можуть бути вирішені із використанням досвіду
аналогічної діяльності теологічних факультетів німецьких університетів.
Висновки до розділу 3
У третьому розділі схарактеризовано особливості теологічної
освіти в Україні: подано короткий історичний огляд, визначено
основні чинники, під впливом яких сформувалася сучасна теологічна
освіта в Україні, а також наведені актуальні статистичні дані.
У роботі здійснено порівняльний аналіз організаційнопедагогічних основ освітнього процесу на теологічних факультетах
університетів ФРН та у ЗВО України, за такими критеріями: за типом
навчального закладу; за конфесійною належністю; за академічними
ступенями, які здобувають студенти; за кваліфікацією, яку здобувають
випускники; за специфікою соціального та державного замовлення та
характером подальшого працевлаштування випускників.
Виконане порівняння теологічної освіти в Україні та Німеччині
дозволяє стверджувати, що теологічна освіта як Німеччини, так і
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України є складовою відповідного національного освітнього простору,
що історично зумовлено приналежністю кожної з країн до
християнської цивілізації. Водночас кожна країна має свій унікальний
шлях розвитку досліджуваного феномену.
З᾿ясовано, що система закладів освіти кожної з досліджуваних
країн має відповідну нормативно-правову базу, яка забезпечує
ефективність та результативність діяльності закладів освіти, що
надають фахову підготовку в галузі теології. Констатовано, що
заклади вищої освіти України знаходяться фактично у стані
побудови системи теологічної освіти після тривалого періоду
атеїстичної політики держави. У Німеччині традиції теологічної
освіти не переривались.
Соціальні та професійні перспективи осіб, що набувають
фахової підготовки у закладах вищої освіти у галузі теології у
досліджуваних країнах. докорінно відрізняються: у Німеччині
соціальна затребуваність випускників теологічних факультетів
створює достатньо високу мотивацію для вступу на навчання за
напрямами, що передбачені функціональною структурою німецького
суспільства; в Україні теологічна освіта спрямована на релігійне
середовище, яке є замовником випускників і водночас визначає
зміст, форми та методи діяльності відповідно до усталених норм та
традицій відповідної конфесії. При цьому і у Німеччині, і в Україні
релігійний фактор відіграє вагому роль в суспільстві.
У ході дослідження визначено та схарактеризовано умови, за
яких досвід теологічних факультетів Німеччини або його елементи
можуть бути актуальними для фахівців в Україні.
Виявлено та подано класифікацію перешкод творчого
використання позитивного досвіду (або його окремих елементів)
теологічних факультетів університетів Німеччини у діяльності
відповідних підрозділів ЗВО України, серед яких міжконфесійні,
міжкультурні (ментальні), мовні, технологічні та методичні.
Визначено напрями та способи подолання зазначених перешкод.
Подано рекомендації щодо творчого використання досвіду діяльності
теологічних факультетів відповідно до авторської класифікації,
подано характеристику організаційних рівнів, яких стосуються подані
рекомендації та сформульовано напрями практичної діяльності по
кожному з рівнів, що дозволяє визначити перспективу творчого
використання досліджуваного досвіду.
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ВИСНОВКИ
З’ясування
теоретичних,
нормативних,
організаційних,
змістових та методичних основ теологічної освіти в університетах
Федеративної Республіки Німеччини дає підстави для формулювання
висновків дослідження.
1.
Характеристика стану розроблення досліджуваної
проблеми у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі
передбачала виокремлення та поліаспектний аналіз континууму
таких взаємопов’язаних складових її розгляду: історія вітчизняної
релігійної та теологічної освіти; релігійний компонент сучасної
загальної освіти; історія зарубіжної та вітчизняної університетської
освіти;
теорія
сучасної
вищої
освіти;
дидактика
релігійної/теологічної освіти; методологія досліджень у галузі
педагогічної компаративістики. Констатовано формування в
досліджуваній сфері міждисциплінарного дискурсу, що об’єднує
науковців ‒ представників різних галузей знань у їх прагненні
втілити позитивні здобутки досліджуваної теорії на практиці.
У межах окреслення поняттєво-термінологічного апарату
дослідження запропоновано його авторську класифікацію, яка
включає такі групи понять: 1) поняття, що відображають сутність та
зміст теологічної освіти відповідно до віровчення; 2) поняття, що
відображають сутність норм та правил, якими керуються ЗВО
Німеччини, що надають освіту у галузі теології; 3) поняття,
що відображають
процес
педагогічної
взаємодії
учасників
освітнього процесу, спрямованого на формування компетентностей
фахівців з теології.
Подано авторське визначення теологічної освіти як напряму
освітньої діяльності ЗВО (державних і релігійних), спрямованого на
формування комплексу професійних компетентностей фахівців у
галузі духовного життя та віровчення відповідної конфесії чи
релігійної традиції. Показано, що теологічна освіта є різновидом
професійної освіти у галузі віровчення та духовного життя,
що виокремлює її з інших сфер освіти, у тому числі й релігійної
освіти як більш загального поняття. Вона передбачає не лише
засвоєння знань, умінь та навичок, але й практику власного
духовного життя відповідно до настанов і вимог віровчення.
2.
Висвітлено концептуальні основи теологічної освіти в
університетах Німеччини. Схарактеризовано алгоритми побудови
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навчально-виховного процесу у межах різних моделей теологічної
освіти: афінської (виховання душі, формування досвіду практичного
застосування знань та вмінь духовного характеру); берлінської
(раціональне комплексне засвоєння віроучительних догматів
аналогічно до інших навчальних дисциплін); ієрусалимської
(підготовка фахівців, орієнтована на місіонерство, поширення власної
віри в оточуючому соціальному середовищі); женевської (професійна
підготовка майбутніх церковно- та священнослужителів шляхом
формування
комплексу
компетентностей,
необхідних
для
професійної діяльності).
Виокремлено функції, які виконує теологічна освіта в
суспільстві: катехитична, яка полягає у трансляції основ віровчення
релігійної традиції для її прихильників та послідовників; місіологоапологетична, що передбачає діяльність, спрямовану на поширення
віроучительних концептів серед тих, хто не належить до релігійної
традиції; доксологічна ‒ поширення віровчення окремої конфесії,
яка виникає внаслідок осмислення та інтерпретації віровчення
релігійної традиції; академічна ‒ осмислення віровчення окремої
конфесії як галузі науки та навчальної дисципліни.
Висвітлено концепцію теології освіти Д. Гроппо, що здійснює
суттєвий вплив на розбудову та трансформацію теологічної освіти в
університетах Німеччини та у світі в цілому в умовах активізації
впливів глобалізації. Схарактеризовано сучасні універсальні
принципи релігійної освіти (Toledo Guiding Principles), що стали
результатом міжнародної співпраці широкого кола зацікавлених
сторін та відображають актуальні політичні, правові, релігійні
й педагогічні тенденції розвитку теологічної освіти.
3. Окреслено нормативні основи
теологічної освіти в
університетах Федеративної Республіки Німеччини. З᾿ясовано, що
структура нормативних основ досліджуваного освітнього процесу
включає норми державного регулювання та норми церковного
регулювання. Надано характеристику кожної групи норм на таких
рівнях:
міжнародному,
державному/федеральному,
університетському, факультетському, кафедральному, особистісному.
Виявлено, що формування нормативних основ, якими керуються
університети Німеччини у сфері теологічної освіти, відбувається
шляхом пошуку та затвердження консенсусу (у питаннях кадрового,
методологічного, методичного тощо забезпечення), рівноправними
суб᾿єктами якого виступають університет та церква.
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Окреслено організаційні основи теологічної освіти в
університетах Німеччини, що передбачало характеристику прав та
обов᾿язків колективних (університет, факультет, кафедра) та
індивідуальних (адміністратор, викладач, студент/випускник)
суб᾿єктів досліджуваного освітнього процесу на різних рівнях
академічної ієрархії. Висвітлено особливості впливу церкви на
організацію теологічної освіти в університетах ФРН, зумовленого
відповідними нормативами різних релігійних конфесій. Показано
зміни, що відбулися в організації процесу теологічної освіти в
німецьких університетах у контексті Болонського процесу.
4.
Розкрито змістові та методичні основи теологічної освіти в
університетах Федеративної Республіки Німеччини. Виявлено
концептуальні підходи до розроблення курикулуму теологічних
факультетів університетів Німеччини, побудовані в умовах глобалізації
та інтеграції духовного життя людства, формування Європейського
простору вищої освіти у межах Болонського процесу. У контексті
характеристики методичних основ теологічної освіти розглянуто
історичні витоки, актуальний стан та перспективи розвитку релігійної
дидактики. Показано подвійну природу релігійної дидактики як галузі
знань, що відноситься як до теологічної, віроучительної сфери, так і до
педагогічної. Окреслено методологічні основи, цілі та завдання релігійної
дидактики, її предмет та зв᾿язки з іншими соціальними науками.
Показано, що як університетська навчальна дисципліна релігійна
дидактика є складовою навчального курсу практичної теології (разом із
пастирською теологією, літургикою та канонічним правом), що об’єднує
практично орієнтовані дисципліни та спрямована на формування
компетентностей практичної діяльності (педагогічної, пастирської
тощо).
Висвітлено підходи до формування навчальних планів, програм
та іншої документації теологічних факультетів, що визначають
специфіку та тенденції розвитку їх освітньої діяльності.
Схарактеризовано матеріали методичного та настановчого характеру,
призначені для студентів. З’ясовано джерела наукової та навчальної
інформації, що є базовою для студентів-теологів, її види та форми,
а також способи доступу до неї; методи оцінки результатів навчальної
роботи студентів; специфіку самостійної теоретичної та практичної
підготовки студентів-теологів. Окреслено форми та методи навчальної
роботи, зокрема виявлено особливості проведення лекцій та семінарів,
наукових конференцій, колоквіумів тощо.
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Виявлено особливості практичної підготовки студентів-теологів
за різними напрямами їх подальшої професійної діяльності,
організаційні форми післядипломного навчання й наукової роботи,
пошуку місця працевлаштування,.
5.
Задля виявлення перспективи творчого використання
елементів ефективного освітнього досвіду теологічної освіти
університетів ФРН в Україні здійснено, передусім, історичну
ретроспективу та узагальнено сучасний досвід теологічної освіти в
Україні; подано порівняльну характеристику організаційнопедагогічних основ теологічної освіти в Німеччині та в Україні
(критерії порівняння: тип закладу освіти; конфесійна належність;
академічні ступені, кваліфікація випускників, специфіка соціального
та
державного
замовлення,
особливості
подальшого
працевлаштування випускників).
Схарактеризовано перешкоди на шляху використання здобутків
теологічної освіті інших країн (міжконфесійні, міжкультурні
(ментальні), мовні). Охарактеризовано напрями та способи подолання
зазначених перешкод. Доведено, що існуючий досвід може стати
підґрунтям для творчих запозичень у розвитку вищої теологічної
освіти в Україні. Розроблено рекомендації щодо використання досвіду
діяльності теологічних факультетів університетів ФПН, що здійснено
на таких рівнях: стратегічний, нормативно-правовий, нормативноканонічний, педагогічний, методичний, практично-технологічний,
аналітичний, прогностичний. Подано характеристику кожного рівня
рекомендацій та сформульовано напрями практичної діяльності по
кожному з них.
Показано, що ступінь успішності реалізації проєктів міжнародної
співпраці у галузі теологічної освіти, зокрема розвитку її
євроінтеграційного потенціалу пропорційно залежить від ступеня
успішності міжкультурної, міжконфесійної та мовної взаємодії, що
відображають світоглядні позиції та релігійні погляди її суб’єктів.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Модель теологічної освіти у середньовічному німецькому
університеті
У період Середньовіччя університеті курс навчання бакалаврів
був стандартним і складався із семи вільних мистецтв, до яких входив
трівіум (Trivium – граматика, риторика, діалектика) та квадрівіум
(Quadrivium – арифметика, астрономія, музика, геометрія) (Шафф,
2008, с. 330). Вивчення курсу теології, медицини, канонічного права
вважалося вищим рівнем навчання і потребувало попередньої
загальнонаукової підготовки та більш тривалого часу навчання.
У цілому базова університетська освіта (вивчення вільних
мистецтв) тривала 6 років, коли учням було між 14 та 20 роками. Після
цього студент вивчав теологію, право або медицину (приблизно між
20 та 25 роками). Перші статути медичних факультетів передбачали 6
років навчання для досягнення ступеню ліценціата або доктора
медицини після отримання ступеню магістра мистецтв. Водночас курс
навчання богословів міг тривати від 15-16 до 20 років. Так, Робер де
Курсон (1215) визначав, що для отримання звання доктора теології
слід навчатися протягом 8 років, а через 100 років цей термін складав
14 років (Шафф, 2008, с. 342).
Узагальнення даних про навчання у середньовічному
університеті, дозволило укласти траєкторію навчання теологічного
спрямування.
Для того, щоб отримати докторський ступінь, спочатку треба
було отримати три види бакалавра: бакалавр Біблії, бакалавр
сентенції та повний бакалавр. Розпочавши шкільне навчання у 12-13
років, до п’ятнадцяти років студент навчався латинської мови,
читання, письма та рахунку в монастирській, кафедральній чи міській
школі, одночасно виконуючи дрібні доручення у храмі під час
богослужінь.
Після закінчення школи юнак ставав учнем університетського
магістра загальноосвітнього факультету, тобто «семи вільних
мистецтв», де навчання тривало упродовж двох років. Юнака вчили
Аристотелевій логіці та фізиці, залучали до участі у студентських
диспутах, а потім випробовували на ступінь бакалавра.
Наступні два роки відводилися на слухання лекцій з метафізики,
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психології, етики, політики. Вивчалися космологія і математика. Далі
студент ставав помічником магістра, який вів диспути, де виступав у
ролі доповідача. Результатом цієї праці ставав іспит на ступінь
ліценціата та підготовка першої лекції, після чого студент ставав
магістром мистецтв.
Ще два роки молодий викладач навчав студентів, одночасно
проходячи свій курс навчання. Приблизно у двадцять один рік
розпочиналася кар’єра магістра, після шести років університетської
науки. Паралельно з обов’язковою дворічною викладацькою
діяльністю можна було починати слухати курс теологічного
факультету.
Після успішних іспитів бакалаври одержували ступінь магістра
теології. Бути викладачем теології міг той, хто успішно закінчив курс
навчання тривалістю не менше восьми років (з них – останні три роки
спеціально готувався до викладання під керівництвом професора) та
мав вік не молодше 30 років.
Таблиця А.1, що укладена на основі застосування методів
структурно-генетичного аналізу та узагальнення відомостей про
діяльність теологічних факультетів європейських університетів
Середньовіччя, допоможе нам відтворити приблизну траєкторію
підготовки фахівців у галузі християнської теології, що
практикувалася у тогочасних німецьких університетах.
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Таблиця А.1.
Етапи підготовки фахівців з теології у середньовічному
університеті
Факультет

Термін
навчання

Освітній
рівень

Факультет
мистецтв

Починаючи Учень
з
13-15 магістра
років,
протягом 57 років

Помічник магістра (опонент у диспутах, асистент
під
час
викладання)

Факультет
теології

Молодший
викладач
Починаючи Магістр, який
з 21 року, викладає на
протягом 5- факультеті
6 років
мистецтв
і
одночасно
навчається на
факультеті
Протягом
теології
11-15 років

Починаючи
з 34 років

Навчальні
дисципліни,
підсумкові
випробування
Граматика,
діалектика
(логіка)
Аристотеля,
риторика,
арифметика,
геометрія,
музика,
астрономія
Метафізика,
психологія, етика,
політика, космологія, математика
Складання іспиту
Публічний захист
наукової роботи

Вивчення
навчальних
курсів
теологічного
циклу
Складання іспиту
Отримання ступенів:
бакалавра
Біблії, бакалавра
сентенції
та
повного бакалавра
Магістр тео- Складання
логії, викла- кваліфікаційного
дає навчальні іспиту
доктора
дисципліни
теології
теологічного
циклу на теологічному факультеті
свого
університету

Примітка: таблицю укладено Ю.В Тарабаном.
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Академічний
ступінь
Бакалавр
мистецтв

Ліценціат
Магістр
мистецтв
Магістр теології

Доктор теології,
право
викладання
теологічних
навчальних
дисциплін
у
європейських
університетах
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Додаток Б
Аналіз змісту Апостольської конституції
«Sapientia Christiana»(SC) (1979)
Преамбула SC надає відомості про історію формування
теологічної освіти, цілі й завдання освітньої діяльності Церкви, роль і
місце Святого Престолу в організації теологічної освіти, значення
теологічної освіти у визначних діяннях Церкви (наприклад, у
документах Другого Ватиканського собору 1962-1965 та ін.).
Сформульовані та чітко визначені завдання Церкви по відношенню до
освіти взагалі, а також до організації теологічного навчання на
відповідних факультетах університетів (що є опікою Церкви), у
закладах теологічної освіти. Зазначені напрями співпраці Церкви із
світською наукою та освітою. Визначені наміри освітніх контактів та
співробітництва із віруючими та невіруючими, із представниками
інших віросповідань та конфесій.
У документі визначено, що приводом для змін у системі
теологічної освіти стали не лише обставини церковного життя, але й
еволюція педагогічних і дидактичних методів, а також створення
нових теологічних факультетів в усьому світі.
У розділі І SC затверджено нормативну базу діяльності
теологічних факультетів, тому розглянемо його найбільш докладно.
Так, у ст. 1 створення теологічних факультетів визначено обов’язком
Церкви. Ст. 2 визначає роль і місце Святого Престолу в заснуванні та
освітній діяльності теологічних факультетів. У ст. 3 сформульовані
завдання теологічних факультетів, способи їх досягнення у статутній
діяльності. У ст. 4 зазначено, що теологічними факультетами мають
опікуватись Єпископські конференції. У ст. 5 визначено, що
заснування та загальний канонічний контроль за діяльністю
теологічних факультетів покладено на Священну конгрегацію
католицької освіти, на яку покладено керівні функції відповідно до
закону. Ст. 6 визначає виключне право теологічних факультетів
університетів, затверджених Святим Престолом, надавати вчені
ступені, що мають канонічну цінність. Ст. 7 визначає, що статут
теологічного факультету університету має відповідати цій
Апостольській конституції та бути затвердженим Священною
конгрегацією католицької освіти. Ст. 8 зазначає аналогічний порядок
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для нецерковних університетів. У ст. 9 зазначено, що теологічні
факультети, які не були засновані або затверджені Святим Престолом,
не можуть надавати вчені ступені, які мають канонічну силу (при
цьому зазначено окремі виняткові умови).Ст. 10 зазначає
обов’язковість для теологічних факультетів слідування нормативним
вимогам Священної конгрегації католицької освіти.
Розділ ІІ SC присвячений регламенту існування академічної
спільноти теологічного факультету: в ньому визначено склад, права і
обов’язки членів, спосіб формування та повноваження керівних
органів, способи прийняття рішень та форми взаємодії із церковними
структурами та адміністрацією університету. Важливими аспектами є:
визнання обов’язкової належності професорсько-викладацького
складу до академічної церковної спільноти, а також принцип
консенсусу у взаємодії з іншими суб’єктами навчального процесу.
У розділі ІІІ SC (ст. 22-30) визначено статус викладачів
теологічного факультету: визначено коло функціональних обов’язків,
перелік вимог до особистих компетентностей та якостей (загальних
та особливих). Зокрема, для викладання навчальних предметів у
галузі віровчення викладач повинен отримати спеціальний дозвіл на
місію, а викладачі інших навчальних дисциплін – дозвіл на
викладання на теологічному факультеті. Визначено також умови
підвищення академічного ступеня викладача.
Цікавою у контексті педагогічного дослідження нам видається
вимога, зазначена у ст. 29: викладач теологічного факультету повинен
бути вільним від виконання інших видів роботи, несумісних з його
основним обов’язком – займатися науковими дослідженнями та
викладанням.
Розділ IV SC присвячений статусу студентів теологічних
факультетів. В документі визначено вимоги до кандидатур майбутніх
студентів. Однією з вимог, що особливо значимо для вищої школи, є
володіння мовами (сучасними і стародавніми) (ст. 32, п. 2).
Розділ V SC присвячено статусу посадових осіб і фахових вимог
до персоналу теологічного факультету (зокрема, секретар,
бібліотекар, фахівець з фінансів).
Зміст розділу VI SC є особливо важливим у межах нашого
дослідження. У зазначеному розділі викладено організаційні основи
навчання на теологічному факультеті університету: визначено
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принципи побудови навчального процесу (підбір навчальних
дисциплін, методики проведення лекцій, семінарів, практичних
занять), проведення іспитів, виконання наукового дослідження і
написання наукової роботи за обраним напрямом.
Розділ VII присвячено академічним ступеням, які можна
отримати в результаті навчання на теологічному факультеті. Так, для
теологічних факультетів встановлено три академічні ступені –
бакалавр, ліценціат, доктор наук (при цьому зазначено (ст. 48), що
вказані ступені можуть мати назви в залежності від традиції
університету, але відповідати їх еквівалентам). Ступені можна
отримувати лише послідовно, за умови успішного виконання обсягу
навчання, здачі іспитів та відповідної кваліфікаційної роботи.
Докторська ступінь може бути присвоєна за умови публічного захисту
дисертації, основна частина якої повинна бути опублікована.
Передбачено присвоєння звання почесного доктора за особливі
наукові заслуги та культурні досягнення у церковних науках.
У розділі VIII SC йдеться про практичне технічне забезпечення
навчального процесу: роботи бібліотеки та її відповідного персоналу,
різнопрофільного
технічного
обладнання
для
проведення
дослідницької роботи, організації науково-дослідних інститутів,
наукових лабораторій.
Розділ IX SC присвячено питанням організації економічної та
фінансової діяльності теологічного факультету. Зазначено, що
факультет повинен мати власне майно та фінанси, виплачувати
заробітну плату викладачам та персоналу, а також забезпечувати їхній
соціальний захист та страхування. У межах фінансової діяльності має
бути організована сплата студентами внесків за навчання та іспити, а
також за виконання дипломної роботи.
У розділі Х SC визначено шляхи співпраці теологічних
факультетів різних університетів, а також взаємовідносин із
Священною конгрегацією католицької освіти та місцевим єпископом.
Частина друга Апостольської конституції SC формулює
спеціальні норми діяльності теологічного факультету. У Документі
визначено основні науково-методичні вимоги до викладання та
вивчення навчальних дисциплін теологічного спрямування. Так, у
ст. 67 зазначається, як слід вивчати Святе Письмо, які системи і
методи неприпустимі для використання, як слід ставитись до інших
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релігій та екуменізму тощо. Ст. 70-71 визначають норми і правила
викладання католицької віроучительної доктрини: викладачам слід
відрізняти власні світоглядні позиції та формулювати їх виключно із
зазначенням їх приватності, якщо вони відрізняються від
загальноцерковного віровчення та доктрини.
У ст. 72 подано навчальний план теологічного факультету за
циклами академічної підготовки та зазначенням кількості навчальних
семестрів.
Визначено
особливість
навчання
майбутніх
священнослужителів, для яких передбачені види фахової діяльності у
процесі основного навчання.
Ст. 73-78 конкретизують організаційні засади діяльність
факультетів теології (а також канонічного права, діяльність якого
також визначається церковною владою): подано структуру
навчального плану за циклами підготовки, особливості навчання,
вимоги до кандидатів та визначено обов’язковий «пасторальний рік»
після завершення навчання (набуття практичних навичок у парафії).
Ст. 79-83 присвячені організації діяльності філософських факультетів
за аналогічним принципом, ст. 84-86 – інших факультетів, що
формують компетентності у теологічній галузі.
У ст. 85 подано перелік навчальних дисциплін, вивчення яких
сприяє
вирішенню
зазначених
завдань
із
формування
компетентностей у галузі теології. Серед них християнська археологія,
біблейські дослідження та стародавнє сходознавство, церковна
історія, християнська та класична література, літургіка, місіологія,
церковна
музика,
психологія,
педагогіка
та
дидактика,
релігієзнавство, суспільні науки, арабознавство та ісламологія,
середньовічні дослідження, східні церковні дослідження, канонічне та
громадянське право.
У документі визначено строк подачі на затвердження статуту
теологічного факультету з боку церковної влади та керівництва
університету.
Наступний розділ присвячено нормативам застосування
викладених положень у практичній діяльності теологічних
факультетів.
Отже, аналіз змісту SC дозволяє з’ясувати особливості
католицької теологічної освіти в сучасних університетах Німеччини.
Додаток підготовлено Ю.В.Тарабаном.
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Додаток В
Вплив Болонського процесу на теологічну освіту
в університетах Німеччини
Реформи у сфері вищої освіти почалися в Німеччині у
доболонський період. У 90-і роки ФРН, ставши об’єднаною країною,
розпочала низку реформ. З 1997 р. у Німеччині розпочався
«Reformstau» (колапс реформ), тобто реформи у сфері вищої освіти,
оподаткування, соціального забезпечення, охорони здоров’я,
пенсійного забезпечення були визнані невдалими. Одна з причин –
недосконалість національного законодавства та системи організації
практичної діяльності (Meyer & Rüegger, 2005, c. 207).
У листопаді 1997 р. було ініційовано широке громадське
обговорення щодо майбутнього розвитку університетської освіти
Німеччини. У ході дискусії, у якій взяла участь значна кількість
фахівців, було вирішено поліпшити умови працевлаштування
студентів, підвищити рівень мобільності та інтернаціоналізації в
університетах, запровадити систему неперервної освіти. Крім того,
обговорювалася
можливість
збільшення
конкуренції
між
університетами та запровадження систем рейтингу (Meyer & Rüegger,
2005, c. 207).
Наприкінці 90-х у Німеччині відбулися масові демонстрації
студентів, які протестували проти переповнених університетів, а
також проти скорочення фінансової підтримки вищої освіти (Meyer &
Rüegger, 2005, c. 207).
Німеччина стала однією з засновниць Болонського процесу у
1999 році та зобов’язалась утворити спільно з іншими учасниками
Болонського клубу до 2010 р. Європейськийо простір вищої освіти
(ЄПВО), в якому студенти, викладачі та науковці перейшли б на нову
систему вищої освіти та отримали нові можливості для тісної співпраці
та необмеженої мобільності (Савченко, 2001, c. 3). Зазначений крок
визначив низку нових завдань вищої освіти ФРН:

реформування навчального процесу (дворівнева система
академічних ступенів бакалавр/магістр, кредитно-модульна система
організації навчального процесу);
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забезпечення якості вищої освіти відповідно до
міжнародних стандартів;

досягнення прозорості освітнього процесу та його
результатів.
У результаті Болонських реформ прискорилися процеси інтеграції
німецької університетської освіти до ЄПВО. Перш за все, було
прийнято нову редакцію Рамкового закону про вищу освіту від
20.08.1998 р., де було визначено засади регулювання системи
університетської освіти Німеччини. Рамковий закон став основою
подальших змін національного законодавства у галузі вищої освіти
(Зданюк та Кузнецова, 2012, с. 2). Також Німеччина 01.10.2007 р.
ратифікувала важливий міжнародний акт: “Конвенцію про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в європейському просторі” (Лісабонську
конвенцію) від 01.02.1999 р. Основними суб’єктами Болонського
процесу в освітній галузі Німеччини було визначено Федеральне
міністерство освіти і науки, Постійну конференцію міністрів освіти і
культури федеральних земель Німеччини, Щорічну конференцію
ректорів ЗВО Німеччини, Німецьку службу академічних обмінів, Раду з
акредитації (Akkreditierungsrat), Німецьку спілку студентів (Deutsche
Studentenwerk) (BMF/KMK 2007: Bologna Prozess, 2007, с. 5).
З метою впровадження змін у системі вищої освіти Німеччини
було залучено фахівців: створено робочу групу, яка складалася з 18
експертів Болонського процесу. Федеральне міністерство освіти і
науки Німеччини утворило групу координаторів Болонського процесу
(324 особи) (BMF/KMK 2007: Bologna Prozess, 2007, с. 5).
Аналіз документів болонських реформ вищої освіти ФРН
дозволяє стверджувати, що університети країни поступово перейшли
від моделі класичної німецької системи «диплом-державний екзаменмагістр-доктор наук» на Болонську систему освітньо-кваліфікаційних
рівнів «бакалавр-магістр-доктор філософії». При цьому в окремих
класичних університетах Німеччини до 2015 року залишалися
традиційні освітні рівні «диплом» і «магістр». Для студентів
педагогічних, юридичних та медичних факультетів було також
залишено традиційну систему державних іспитів (Staatsexamen). Для
підвищення якості університетської освіти було виділено додаткове
державне фінансування (BMF/KMK 2007: Bologna Prozess, 2007, с. 5).
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У ході реформування університетської освіти Німеччини зросла
мобільність студентів та викладачів, відбулося розширення визнання
дипломів та професійних кваліфікацій, розширення автономії
університетів, пошуків нових можливостей фінансування наукових та
освітніх програм університетів. Результати опитування студентів
засвідчили позитивний відгук на зміни навчального процесу та
академічної мобільності.
Після початку впровадження Болонської реформи у вищу освіту
традиційні принципи академічної свободи було трансформовано.
Починаючи з 2000 року, в університетах Німеччини поступово
впроваджено кредитно- модульну систему навчання, зокрема
освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр і магістр (Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft).
Перехід на Болонську систему та організація навчання на
католицьких теологічних факультетах німецьких університетів
докладно описаний у документі Німецької єпископської конференції
від 21 липня 2016 р. під назвою «Церковні вимоги до модульного
навчання з католицької теології (повної теології) у межах Болонського
процесу» (Kirchliche Anforderungen an die Modularisierung des Studiums
der Katholischen Theologie (Theologisches Vollstudium) im Rahmen des
Bologna-Prozesses). (Kirchliche Anforderungen…, 2016). Особливості
навчального процесу на євангелічних теологічних факультетах
описані у документі під назвою «Пастирський дипломний курс
«Євангелічна теологія» в межах Болонського процесу – Позиційне
визначення Євангелічно-теологічного факультету» (Der Pfarramts/Diplomstudiengang “Evangelische Theologie” im Rahmen des Bologna
Prozesses – Eine Positionsbestimmung des Evangelisch-theologischen
Fakultätentages) від 8 жовтня 2005 р. (Der Pfarramts/Diplomstudiengang) та Ради і конференції Євангелічної церкви
Німеччини від 7-8 жовтня 2005 р. та 11 грудня 2005 р. відповідно.
Отже, у межах німецької теологічної освіти вироблена система
регламентів, що визначає навчальний процес як складову
Болонського процесу.
Слід зауважити, що у ході нашого дослідження було виявлено
низку наукових розвідок німецьких фахівців, у яких представники
академічної спільноти аргументовано опонують Болонській системі.
Зокрема, німецький вчений професор з технічної механіки
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Бранденбургського університету прикладних наук Карл-Отто Едель
(Karl-Otto Edel) виступив опонентом Болонської системи. Свої
концептуальні висновки науковець сформулював у циклі лекцій
«Болонья та її наслідки» (Edel, 2005), а також у своїх окремих лекціях
(Edel, 2013; 2015; 2018). Оскільки професор Едель вважається
визнаним експертом у проблематиці Болонського процесу, він став
єдиним німецьким професором, що виклав свою позицію у Чорній
книзі Болонського процесу (Das Bologna-Schwarzbuch…, 2009).
Інший відомий науковець професор теології університету м.
Майнц Маріус Райзер (Marius Reiser) виступив категорично проти
введення Болонської системи та припинив викладання в університеті
на знак своєї незгоди із новими академічними порядками. У своїй
декларації (Reiser, 2009) науковець детально пояснив, що саме стало
причиною його незгоди, проаналізувавши відмінності між колишньою
системою університетської освіти студентів-теологів та новою, що була
вибудувана внаслідок введення Болонської системи.
Слід мати на увазі, що активна протидія Болонській системі
вищої освіти не є властива академічному середовищу Німеччини:
професори, що мають особисту критичну позицію стосовно
Болонської реформи, не протидіють їй, але виконують усі вимоги,
передбачені новою системою навчальної роботи.
Додаток підготовлено Ю.В.Тарабаном.
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Додаток Д
Нормативні основи та організаційні підходи, що застосовуються
до фінансування вищої теологічної освіти у Німеччині
Відповідно до норми федеральної Конституції (стаття 7 ч. 3)
підготовка фахівців у галузі теології фінансується державою так само,
як і інших напрямів вищої освіти.
Громадяни Федеративної Республіки Німеччини сплачують
церковний податок відповідно до приналежності до тієї чи іншої
конфесії (в залежності від суб’єкта федерації складає 8-9 % річного
доходу платника). Збір церковного податку регулюється ст. 140
Конституції ФРН, а також нормами церковного права відповідних
традиційних для Німеччини конфесій. Нерелігійні громадяни або ті,
які не належать до найбільших конфесій, сплачують цей податок на
потреби соціальної допомоги нужденним.
На потреби теологічних факультетів державних університетів
Німеччини спрямовується частина коштів, які надходять до бюджету
держави від церковного податку.
Крім держави, університети також фінансуються з інших джерел.
Фонди підтримки освіти і науки (Stiftung) здійснюють значний обсяг
фінансування університетів, про що свідчать дані державної
статистики (Gesellschaft und Umwelt). Зокрема, у Німеччині функціонує
система благодійних фондів, що займаються ціловим фінансуванням
освітніх програм. Відомості про благодійні фонди Німеччини містить
інтернет-ресурс Федеральної асоціації німецьких благодійних фондів
(Bundesverband Deutscher Stiftungen), яка видає чотиритомний каталог
із вичерпною інформацією про кожний з 18 700 благодійних фондів.
Дослідження способів фінансування навчання в університетах
Німеччини дало змогу встановити, що у країні нині підтримкою освіти
і науки займається 41 благодійний фонд. За специфікою їх можна
поділити на дві групи:
І. Федеральні фонди (Bundesweite Stiftungen) – займаються
благодійними проектами у сфері освіти і науки у загальнодержавних
масштабах. Це фонди політичних партій (6 провідних партій
Німеччини, загальний обсяг фінансування – 430 млн. євро). Найбільші
фонди мають Соціал-демократична партія Німеччини (фонд імені
Фрідріха Еберта, 143 млн. євро) та Християнсько-демократичний союз
(фонд імені Конрада Аденауера, 125 млн. євро).
До федеральних фондів відносяться церковні фонди: РимоКатолицької церкви – Cusanuswerk, Євангелічної церкви НімеччиниEvangelisches Studienwerk e.V. Крім зазначених, до першої групи
відноситься додатково 11 фондів.
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ІІ. Університетські фонди (Universitätsbezogene Stiftungen) –
займаються фінансуванням освітніх та наукових проектів в межах
університету. Серед них 2 фонди належать університетам, 6 фондами
університети керують, 14 фондів є спеціальними.
Фонди спрямовують свої фінансові ресурси на такі види
діяльності: надання стипендій студентам, відкриття додаткових місць
для навчання, запрошення відомих професорів та оплата їх діяльності,
запровадження нових освітніх програм та забезпечення їх
функціонування, фінансування науково-дослідної роботи, підтримка
викладачів.
Аналіз
податкового
законодавства
Німеччини
(Gesetze/Verordnungen) дав нам можливість встановити види
діяльності благодійних фондів у співпраці із церквою: підтримка
освіти церковно- та священнослужителів, проведення релігійних
заходів, надання допомоги соціально уразливим верствам населення
(Gesetze/Verordnungen).
У ході дослідження ми встановили, що сайти університетів
інформують студентів про стипендії та гранти, які пропонують
наукові спільноти Німеччини у певних напрямах досліджень. Студенти
можуть підготувати та подати документи, після конкурсного розгляду
яких приймається рішення щодо виділення стипендії та умов її
отримання. Держава контролює процедуру призначення стипендій, а
також дотримання умов конкурсу і виконання умов надання. Серед
найбільших фондів, які надають стипендії студентам, зазначимо Фонд
Конрада Аденауера (Konrad Adenauer Stiftung), Німецьку Службу
Академічних Обмінів (DAAD), Фонд Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert
Stiftung).
Вивчення та узагальнення нормативних документів, передусім
законів федерального рівня дозволяє констатувати, що «Федеральний
закон про сприяння освіті» (Bundesgesetzblatt, 2001, с. 605) надає
можливість німецьким студентам віком до 30 років отримувати
державну допомогу для здобуття освіти за напрямами фахової
підготовки, що пропонують університети. Крім стипендії, студент
може отримати безвідсоткову позику, яку потрібно повернути
протягом п’яти років після закінчення навчання. Зазначеними
проблемами займаються 65 товариств сприяння студентам закладів
вищої освіти, що об’єднуються у Німецьке товариство сприяння
студентам ЗВО.
Державна підтримка студентів у Німеччині здійснюється також
за допомогою «освітнього кредиту» (Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG)), який можуть отримати студенти або їх батьки. Умови
повернення кредиту гнучкі та залежать від успішності навчання,
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подальшого працевлаштування, наявності дітей та ін.. Незважаючи на
підтримку, 60% студентів поєднують навчання з роботою.
Вища освіта у Німеччині станом на 2019 рік формально
залишається безоплатною у переважній більшості університетів, у
тому числі й для іноземців. При цьому студенти повинні кожного
семестру пройти реєстрацію та сплатити спеціальний семестровий
внесок, що використовується на часткову оплату транспортних,
поштових, комунальних послуг, за користування електронним
зв’язком, бібліотеками та іншими інформаційними ресурсами,
харчування в університетській їдальні (Westfälische WilhelmsUniversität Münster. Studienverwaltung).
Дослідники з університету Нюрнберга дослідили джерела
надходження коштів на сплату за навчання: 86% - фінансова
підтримка з боку батьків, 61% - власні кошти, 25% - «освітній кредит»
BAföG.
Таблиця Д.1
Сума соціального внеску в окремих університетах Німеччини
№

Назва університету
1.

Університет Мюнхена
(Ludwig-MaximiliansUniversität München)

2.

Університет Кьольна
(Universität zu Köln)
Університет Франкфурта
на Майні(Johann-WolfgangGoethe-Universität
Frankfurt am Main)
Університет Гамбурга
(Universität Hamburg)
Університет Мюнстера
(Westfällische-WilhelmsUniversität Münster)
Університет ДуйсбургЕссен (Universität
Duisburg-Essen)
Ruhr-Universität Bochum
Університет Майнца
(Johannes-GutenbergUniversität Mainz)

1388

Вартість
Зауваження
семестрового
внеску 2020
142,40
Після
зимового
семестру
20132014
платня
відсутня
560

1914

400

1919

328

1780

300

2003

Соц.
студ
внесок 320

1962
1477

Університет Нюрнберга
(Friedrich-Alexander-

1742

332
Плата
за Перша
ступінь
семестр 326, безплатна
другий
ступінь 650
118
За квиток

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Рік
заснуван
ня
1472
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Universität ErlangenNürnberg)
10.
Унівеситет Берліна
(Humboldt-Universität zu
Berlin)

1810

315

Дані, внесені до таблиці, отримано на інтернет-сайтах
зазначених університетів, дозволяють зрозуміти вартість платних
послуг та специфіку соціальних послуг, які отримують студенти
університетів Німеччини.
Деякі університети подають орієнтовні розрахунки витрат, до
яких входять найнеобхідніші позиції, щоб студент міг орієнтуватися у
розмірах витрат під час навчання та подбати про їх фінансове
забезпечення.
Студенти теологічних факультетів можуть отримати стипендії
як від вітчизняних благодійних фондів (див. додаток), так і від
міжнародних фондів, які займаються цільовою благодійною
підтримкою освітніх проектів. Прикладом такої організації є
благодійна католицька організація «Реновабіс», яка була створена у
1993 році у Німеччині для надання допомоги для Східної та
Центральної Європи. За даними організації, загалом було надано
допомогу на 14 тисяч проектів у 28 країнах на загальну суму 400 млн.
доларів. Зокрема, організація щорічно надає студентські стипендії,
звіти розміщуються на сайті (Renovabis. Stipendien).
Додаток підготовлено Ю.В.Тарабаном.
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Додаток Е
Структура професійних навичок викладача релігії

Схема демонструє взаємозв’язок і взаємовплив професійних
навичок, на здобуття яких спрямований навчальний процес на
теологічних факультетах університетів Німеччини.
Джерело: Feindt, A. (2010). Wie geht kompetenzorientierter
Unterricht? Didaktische Herausforderungen im Zentrum der Lehrerarbeit.
In Ders U. (Hg), Lehrerarbeit – Lehrer sein, Jahresheft 2010 (FriedrichJahresheft 28), ss. 85-89. Seelze.
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Додаток Є
Типовий варіант побудови навчального процесу на
католицькому теологічному факультеті університету Німеччини
Розглянемо типовий варіант організації навчального процесу на
католицькому теологічному факультеті університету Німеччини.
Theologische Grundlegung – перший (базовий) цикл навчання в
університеті триває шість семестрів (три роки) та складає 180
кредитних балів ECTS (бакалаврат). Основними навчальними
завданнями даного циклу є вивчення філософії, формування
теологічного мислення, засвоєння метододології теології.
Студенти мають вивчити (у семестрових тижневих годинах
SWS):

Старий Заповіт – 16 SWS

Новий Заповіт – 18 SWS

Історія Церкви – 16 SWS

Філософія – 20 SWS

Основна теологія – 10 SWS

Догматика – 20 SWS

Моральна теологія – 12 SWS

Християнські суспільні науки – 8 SWS

Пастирська теологія – 8 SWS

Релігійна освіта та катехизація – 8 SWS

Гомілетика – 3 SWS

Літургика – 8 SWS

Канонічне право – 10 SWS

Гуманітарні науки – 4 SWS

Базовий курс – 2 SWS

Спеціалізація – 17 SWS
Усього – 180 SWS
Навчальні заняття поділяються на обов’язкові та факультативні
та обчислюються у кредитних балах у відповідності до Європейської
системи кредитів ECTS.
Протягом навчання на першому циклі потрібно взяти участь
мінімум у двох семінарах з різних галузей теології або філософії,
набрати необхідну кількість модулів та обрати тему підсумкової
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письмової роботи з філософії. Підсумкові екзамени цього циклу
навчання мають за мету підтвердити базові знання студента та
продовжити навчання на наступному академічному рівні. Закінчивши
цей цикл, студент отримує документ Zwischenpruefung або
Vordiplompruefung. На ринку праці зазначений документ не надає
переваг.
Fachliche Vertiefung – другий цикл навчання триває 4 семестри (2
роки), відповідає 120 кредитним балам ECTS (у тому числі 15-30
кредитних балів ECTS для обов’язкового написання дисертаційного
дослідження) та передбачає розподіл студентів за спеціалізацією у
галузях теології. На цьому циклі студентів залучають до науководослідної роботи, теоретична основа якої була отримана у попередній
період. Студент повинен взяти участь мінімум у трьох семінарах (не
більше двох у одній галузі теології або філософії). Успішне завершення
навчального плану двох циклів надає студенту диплом магістра
теології.
У відповідності до вимог підготовки кандидата у священний сан
студент повинен продемонструвати та до кінця другого семестру
підтвердити знання біблейських мов та мов церковної традиції
(латини, грецької, івриту), щоб мати можливість читати і розуміти
першоджерела. За потреби, студент може займатися вивченням
зазначених мов протягом до двох семестрів, які не враховуються у
загальний період навчання. Студент має представити відповідні
сертифікати Latimum, Graecum, Hebraicum.
Модульна структура навчального курсу з теології відповідає
загальнонаціональним вимогам для акредитації курсів бакалавра та
магістра (Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von
Bachelor- und Masterstudiengängen der Kultusministerkonferenz vom 10.
Oktober 2003).
Модулі повинні бути визначені як обов’язкові, обов’язковофакультативні (за вибором) та факультативні. Такий статус модулів
залежить від фаху, до якого прагне студент. Наприклад, курс літургіки
або гомілетики не є обов’язковим для майбутніх учителів релігії чи
фахівців у галузі церковного мистецтва або соціальної роботи, а для
студентів «повної теології» курс педагогічної підготовки може бути
меншим, ніж для майбутніх учителів.
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Модулі розробляються на основі специфікацій у відповідності до
традиційної системи вивчення теології, затвердженої відповідною
конфесією. Модулі визначають правила навчання, діапазони курсів,
сертифікати
модулів.
Окремі
курси
модулів
тематично
співвідносяться, що формує міждисциплінарні зв’язки між окремими
кусами теології, а також поза межами теології.
Модулі повинні тривати від одного до двох семестрів та мати
мінімум 5 кредитних балів ECTS. Для католицької теології визначено,
що робоче навантаження студента обсягом 30 годин повинно бути
оцінене у кредитних балах ECTS, які можуть бути зараховані лише
після
успішного
завершення
відповідного
модуля,
яке
підтверджується письмовим або усним екзаменом, презентацією або
проектною роботою. Якщо за курсом передбачено екзамен, оцінка
якого зазначена у підсумковому сертифікаті, то вона є модульним
екзаменом. У окремих випадках підсумок може підводитись за
кількома модулями. У сертифікаті модуля зазначаються кредитні бали
та оцінки.
Знання та навички, що були отримані поза межами університету
(наприклад, на курсах у семінаріях тощо) можуть бути зараховані,
якщо вони відповідають навчальному курсу за змістом, типом та
освітнім рівнем.
Навчальний процес у галузі католицької теології передбачає такі
обов’язкові модулі:
Перший етап (108 семестрових тижневих годин)
«Основи теології» (Theologische Grundlegung) (36 семестрових
тижневих годин) – вивчається протягом перших двох семестрів,
передбачає вступ до філософії та католицької теології.
Модуль складається з таких курсів:
М 1 Вступ до теології на основі Біблії (основні предмети – Вітхий
та Новий Заповіти).
М 2 Вступ до теології на основі історії (основні предмети – давня
церковна історія, середньовічна та сучасна церковна історія).
М 3 Вступ до теології на основі систематики (основні предмети –
фундаментальна
теологія,
догматика,
моральна
теологія,
християнські суспільні науки).
М 4 Вступ до теології на основі практики (основні предмети –
літургика, канонічне право, пастирська теологія, релігійна освіта).
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М 5 Філософія: розум та віра (основні предмети – філософія,
фундаментальна теологія).
У якості альтернативи студентам може бути запропонований
«Базовий теологічний курс» що має назву «Теологія як наука про віру
у її єдності та різноманітності» (Theologie als Glaubenswissenschaft in
ihrer Einheit und Vielfalt). Зазначений курс має значення вступу у зміст
та методи різних галузей теології.
«Розвиток
та
поглиблення»
(Aufbau
und
Vertiefung)
(72 семестрових тижневих годин)
Протягом 3-6 семестрів першого циклу навчання знання і
навички «Основ теології» повинні бути розвинені. Зазначений цикл
складається з таких модулів:
М 6 Людина і творіння (основні предмети – Вітхий та Новий
Заповіти, догматика, моральна теологія, філософія)
М 7 Вчення про Бога (основні предмети – Вітхий та Новий
Заповіти, стародавня історія Церкви, середньовічні та нова історія
Церкви, догматика, фундаментальна теологія, філософія)
М 8 Іісус Христос та правління Бога (основні предмети – Вітхий
та Новий Заповіти, стародавня історія Церкви, середньовічні та нова
історія Церкви, догматика, фундаментальна теологія)
М 9 Шляхи християнського мислення та життя (основні
предмети - стародавня історія Церкви, середньовічні та нова історія
Церкви, моральна теологія)
М 10 Церква як таємниця і як народ Божий (основні предмети –
Новий Заповіт, догматика, фундаментальна теологія, літургика,
канонічне право)
М 11 Виміри та здійснення віри (основні предмети – Вітхий
Заповіт, історія середньовічної та сучасної Церкви, літургика,
канонічне право, пастирська теологія, релігійна освіта)
М 12 Християнська дія та відповідальність за світ (основні
предмети – моральна теологія, християнські суспільні науки, церковне
право, філософія)
М 13 Життя християнина у сучасній культурі та суспільстві
(основні предмети – релігійна освіта, пастирська теологія,
християнські суспільні науки, літургика)
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М 14 Християнство та відношення до іудаїзму та інших релігій
(основні предмети – Вітхий та Новий Заповіт, фундаментальна
теологія, філософія)
М 15 Профорієнтація (спеціальні додаткові предмети)
Другий етап навчання (72 семестрові тижневі години)
складається з таких модулів:
М 16 Поглиблене вивчення Вітхого та Нового Заповітів
М 17 Поглиблене вивчення стародавньої, середньовічної та
сучасної історії Церкви
М 18 Поглиблене вивчення догматики
М 19 Поглиблене вивчення фундаментальної теології та
філософії
М 20 Поглиблене вивчення моральної теології та
християнського соціального вчення
М 21 Поглиблене вивчення пастирської теології та релігійної
педагогіки
М 22 Поглиблене вивчення церковно-канонічного права
М 23 Професійна орієнтація
Теологічна освіта кандидатів у священницький сан передбачає
дещо більш розширену програму навчання. Зокрема, такі студенти
додатково вивчають три модулі: «Теологічна освіта»; «Духовне життя
і розвиток людини»; «Пастирська підготовка».
Джерело: Kirchliche Anforderungen an die Modularisierung des Studiums der
Katholischen Theologie (Theologisches Vollstudium) im Rahmen des
Bologna-Prozesses 21. Juni 2016.
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Додаток Ж
Ступенева модель розвитку компетентності А. Мака
Таблиця Ж.1
ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ
Створення: подальший
розвиток і творення теорій,
методів відповідно до
специфіки проблемної
ситуації
Адаптування: вибір,
комбінування і адаптування
теорій і методів відповідно
до проблемних ситуацій
З астосування:
Використання теорій і
методів у межах к
онкретних проблемних
ситуаціях
Операціоналізація:
співвіднесення к огнітивних
знань з в имогами
діяльності
Когнітивні знання: Знати і
розуміти теорії, методи та
сфери їх застосування

створювати

змінювати

володіти

АВТОНОМНІСТЬ
Використання
взаємозв’язків:
цілеспрямоване створення
та реалізація
Взаємозалежність:
самостійне виконання на
основі сукупності знань і
умінь
Незалежність: самостійне
виконання з дотриманням
правил

могти

Контрзалежність:
виконання за вказівками

знати

Залежність: наслідування
зразків

Відповідно до ступенів моделі професор А. Мак визначає форми
організації навчальної підготовки в університеті таким чином:
лекція − «знати», практикум − «уміти», семінар − «володіти»,
проект − «змінювати».
Джерело: Mack, A. (2001). Kompetenzentwicklung. Tag der Lehre
2001. Innovatives Lehren und Lernen: Geschäftsstelle der Studienkommission
für Hochschuldidaktik an Fachhochschulen in Baden-Württemberg, ss. 61-63.
Karlsruhe.
Науковець у своїй роботі відзначає, що ступеню «змінювати»
відповідає дипломна робота бакалавра, робота магістра знаходиться у
проміжному положенні між «змінювати» і «створювати», а ступеню
«створювати» відповідає дисертація (Mack, 2002, с. 22).
Джерело: Mack, A. (2002). Kompetenzentwicklung als Orientierung für
die Gestaltung des Studiums. Esslingen: Fachhochschule Esslingen.
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Додаток Е
Модель формування комплексної теологічної компетентності

Модель демонструє структуру та функціональні зв’язки, які
відтворюють
процес
формування
комплексної
теологічної
компетентності, яка є ключовою у системі теологічної освіти і яка є
основою професійної ідентичності фахівця-теолога.
Джерело: Feindt, A. (2010) Wie geht kompetenzorientierter
Unterricht? Didaktische Herausforderungen im Zentrum der Lehrerarbeit.
In Ders U. (Hg), Lehrerarbeit – Lehrer sein, Jahresheft 2010 (FriedrichJahresheft 28), ss. 85-89. Seelze.

242

Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти:
досвід університетів Німеччини та України

Додаток Є
Модель формування релігійних компетентностей

Модель, зображена на схемі, демонструє сукупність факторів, їх
взаємозв’язок і взаємовплив, що формують релігійні компетентності,
на що спрямована фахова підготовка теолога.
Джерело: Feindt, A. (2010) Wie geht kompetenzorientierter
Unterricht? Didaktische Herausforderungen im Zentrum der Lehrerarbeit.
In Ders U. (Hg), Lehrerarbeit – Lehrer sein, Jahresheft 2010 (FriedrichJahresheft 28), ss. 85-89. Seelze.
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Додаток К
Історичні етапи та актуальний стан теологічної освіти в Україні
Розглянемо основні етапи історії та відомості про нинішній стан
теологічної освіти в Україні.
Система вітчизняної теологічної освіти сформувалася у кінці
XVI – на початку XVII ст., коли територія сучасної України входила до
Речі Посполитої. Історично склалося так, що з моменту прийняття
християнства
переважна
більшість
українців
традиційно
ідентифікувала себе православними, спадкоємцями візантійської
релігійної традиції, усвідомлюючи світоглядну відмінність від
панівної польської католицької та протестантської ідеологій. Саме у
цей час виникають перші церковні православні братства (Львівське,
Київське, Луцьке, Могилівське та ін.). При братствах створювались
школи, де надавалася початкова освіта із елементами богословських
знань та катехізису. Серед видатних особистостей, що відзначились у
діяльності братських шкіл, були Іов Борецький, Леонтій Карпович,
брати Зизанії та Захарія Копистинські, Кирило Транквіліон, Памва
Беринда, Тарасій Земка, Феодосій Сафонович та інші.
У системі теологічної освіти України особливе місце займає
заснована у 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким
слов’яно-греко-латинська школа, яка згодом стала колегіумом, а
пізніше – академією за зразком європейських університетів. За період
до свого закриття у 1636 р. цей навчальний заклад випустив багатьох
видатних суспільно-політичних, церковних та наукових діячів, що
залишили помітний слід в історії України.
З 1632 року бере свій початок історія Києво-Братського
колегіуму (перший ректор – митрополит Іов (Борецький)), що
з 1658 року став академією, отримавши статус, рівний до
Ягеллонського університету Кракова. Завдяки діяльності Київського
святителя митрополита Петра (Могили) академія фактично стала
першим закладом вищої теологічної освіти в усьому православному
світі. Тут виховувалася інтелектуальна еліта того часу, рівень
навчання відповідав рівню університетів Європи: викладався повний
цикл теології, академія мала гарну бібліотеку,
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Київська академія визначала напрями теологічної освіти у
слов’янських країнах, де переважна більшість населення сповідувала
православ’я.
Зміна геополітичного становища України, її вхід до складу
Російської імперії зумовив кардинальні зміни серед тогочасних
закладів вищої освіти теологічного спрямування.
На нашу думку, важливими є дані про регламент та зміст
навчання. За свідченням історичних даних, у XVIII ст. повний курс
навчання у Київській академії складав 12 років і розділявся на вісім
класів.
Основою навчання Київської школи була система «семи вільних
наук», яка включала в себе тривіум (граматика, риторика й
діалектика) та квадріум (арифметика, геометрія, астрономія, музика).
Крім того, в академії, за зразком європейських університетів, діяли
неординарні (необовязкові) класи, де вивчали алгебру, геометрію,
оптику, гідростатику, цивільну й військову архітектуру, механіку,
географію, нові європейські мови, малювання і низку інших
дисциплін. Загалом у XVIII столітті в Києво-Могилянській академії
викладали до 30 навчальних предметів.
Перший граматичний клас – фара (або аналогія) мав підготовчий
характер, але для вступу треба було мати певний рівень елементарних
знань. У наступних трьох граматичних класах – інфімі, граматиці,
синтаксимі – учні опановували слов’янську, латинську, грецьку та
польську мови, а також арифметику й геометрію, нотний спів,
катехізис.
За аналогією до університетів Європи, викладання філософії,
поетики, риторики, теології проводилось латинською мовою. Після
закінчення навчання у граматичних класах студенти, вивчали піїтику
(1 рік), риторику (1 рік), філософію (2 – 3 роки), теологію (2 або
4 роки). Спочатку студенти оволодівали мистецтвом складання
віршів. Після піїтики читався курс риторики. У класі риторики
студенти навчалися складати різнопланові промови, найчастіше
панегіричні та судові. Крім того, опановували вміння писати
листи – вітальні, подячні, прохальні та ін.
У Києво-Могилянській академії особлива увага приділялася
філософії, яка викладалась префектом чи ректором цього закладу.
Кожен професор складав свій рукописний курс лекцій, частина яких
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збереглася донині. Завершальним етапом навчання в КиєвоМогилянській академії був курс теології, який за традицією викладали
ректори академії.
Упродовж навчального року щодня (крім недільних і святкових
днів) у всіх класах було по вісім лекцій, тривалістю 60 хвилин.
Починалися вони о восьмій ранку і закінчувалися близько
вісімнадцятої години. Обідня перерва тривала дві години. Загальна
кількість студентів в Академії коливалася в різні роки від 800
до 1100 осіб.
Студенти були поділені на два розряди: вищий і нижчий.
До першого належали студенти, які вивчали теологію та філософію,
їх називали sodales Majoris Congregationis; до другого належали
учні
риторики
та
інших
класів,
які
носили
назву
sodales Minoris Congregationis. https://www.kpba.edu.ua/about/istoriiata-suchasnist.html.
Під час богослужінь на великі свята викладачі мали
проголошувати проповіді, надаючи зразок для своїх студентів. Крім
того, була встановлена система проголошення тлумачень Святого
Письма, окремих тем катехізису, повчань та проповідей для
богомольців та паломників, до якої були залучені викладачі та
студенти.
Серед видатних осіб, що доклали своїх трудів до теологічної
освіти у Киево-Могилянській академії, можна Сильвестра Косова,
Ігнатія
Оксеновича-Старушина,
Інокентія
Гізеля,
Феодосія
Софоновича, Лазаря Барановича, Іоаникія Галятовського, що у різні
часи були викладачами та ректорами вищої школи.
Із Київською академією пов’язана особлива подія: у 1640 р. на
церковному соборі в Києві, скликаному святителем Петром Могилою,
за активної участі професорів Київської академії відбулося
затвердження «Православного сповідання віри», укладеного в стінах
духовної школи. У травні 1642 р. «Православне сповідання віри» було
надруковане грецькою та іншими мовами й стало символічною
книгою
для
всієї
Східної
Православної
Церкви
(http://kdais.kiev.ua/istoria-kda/).
Зазначені відомості дають змогу прослідкувати аналогії із
регламентом та змістом навчального процесу із відповідними
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показниками навчання на теологічних факультетах німецьких
університетів того часу.
У Російській імперії, до якої належала територія тогочасної
України, у Духовному регламенті 1721 року було визначено нову
систему духовної освіти: духовні семінарії мали стати навчальними
закладами для фахової підготовки духовенства. Було передбачено
систематизований цикл загальних навчальних дисциплін, а також
теології. Перш за все, учнями були діти духовенства, оскільки духовна
верства була спадковою, тому їм було заборонено навчатися у
світських закладах освіти. У зазначених закладах теології відводилося
два останніх роки навчання, після вивчення циклів загальноосвітніх
наук.
Києво-Могилянська академія займала ключове місце у системі
вищої освіти Російської імперії при підготовці теологів та майбутніх
священнослужителів XVII ст. – XVIII ст. Освітня підготовка у Києві
давала змогу випускникам у подальшому проявляти себе у науковій та
суспільній діяльності. Фактично Київська теологічна школа була
єдиним закладом, де виконувались академічні вимоги Духовного
регламенту і викладались навчальні курси академічного рівня.
Трудами Києво-Могилянської академії було створено основу вищої
освіти в Російській імперії, адже більшість єпископських кафедр
займали її випускники та передавали традицію, розвиваючи освіту у
своїх єпархіях.
Вищу теологічну освіту, а також вчені звання з теології надавали
лише духовні академії. На відміну від країн Західної Європи, де кожен
університет із давньою історією мав теологічний факультет, а деякі
були започатковані як духовні навчальні заклади, в університетах
Російської імперії теологічних (богословських) факультетів ніколи не
було, хоч і викладались окремі навчальні курси церковної історії,
канонічного права та інші дисципліни богословського спрямування.
Причиною такої традиції можна вважати те, що духовні навчальні
заклади на території Російської імперії виникли значно раніше, ніж
університети. Відкривати теологічні факультети (за наявності
широкої мережі духовних навчальних закладів та значного досвіду
теологічної освіти) було недоцільно. Якщо студентами духовних
семінарій та академій тривалий час були майже виключно діти
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духовенства, то університети були відкриті для більшості тогочасних
верств населення.
Семінарії, що були відкриті у різних містах, копіювали Киівську
академію, намагаючись досягнути належного рівня теологічної освіти.
Укази 1737 та 1739 років свідчать, що поставлена мета не була
досягнута.
У 1762 році указом імператриці Катерини ІІ було розроблено
проект нового уставу духовно-навчальних закладів, відповідно до
якого було передбачене реформування навчально-виховної і
адміністративної частини духовних закладів освіти. Але проект не був
введений в семінарії. Спроби реформування теологічної освіти були
зроблені К. Розумовським та П. Румянцевим, але не були завершені.
Зміни та покращення якості академічної освіти сталися
внаслідок реформи 1798 року, коли було розроблено перший устав
духовних академій. Київська академія отримала особливий статус
зразкового закладу освіти і за нею було закріплено вісім семінарій.
Кожні два роки семінарії повинні були направляти на навчання до
академії двох кращих учнів. Реформа передбачала впорядкування
навчального процесу, а також матеріального та фінансового
забезпечення.
Держава визнавала наукові ступені вчених-богословів, які могли
займати відповідні науково-педагогічні посади у світських
університетах.
Протягом ХІХ ст. декілька разів робились спроби реформування
духовної освіти – у 1808–1814, 1867–1869 та 1884 роках статути
духовних шкіл змінювались.
Вперше статути духовних шкіл, до яких відносились і духовні
академії, були затверджені на початку ХІХ ст. (1814) в ході освітньої
реформи імператора Олександра І.
Відповідно до статуту, духовну освіту давали навчальні заклади
трьох рівнів: початкову – духовні училища, середню – духовні
семінарії, вищу – духовні академії. Територія Російської імперії була
поділена на чотири навчальних округи, передбачала наявність у
кожному з них духовної академії, у кожному центрі губернії – духовної
семінарії, а у кожному центрі волості – духовного училища. Церковна
влада займалась кадровим забезпеченням, організацією навчальновиховного процесу та іншими питаннями під наглядом Комісії
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духовних училищ у Санкт-Петербурзі. Система духовної освіти мала
внутрішньоцерковний характер й існувала паралельно зі світською
освітою до початку ХХ ст. (http://kdais.kiev.ua/istoria-kda/).
У 1867 р. було проведено реформування системи освіти
Російської імперії: управління освітою здійснював Духовнонавчальний комітет, який затвердив нові статути для семінарій та
училищ, а в 1869 р. – статути для академій. Відповідно до нових
статутів, духовні академії прирівнювались до університетів.
По аналогії з факультетами було створено три відділи: теологічний,
церковно-історичний і церковно-практичний. Усі навчальні
дисципліни були розділені на загальнообов’язкові та спеціальні.
Водночас була запроваджена нова процедура присудження наукових
ступенів, що передбачала публічні захисти магістерських і
докторських
дисертацій,
як
це
зазвичай
відбувалося
у
західноєвропейськиї університетах (http://kdais.kiev.ua/istoria-kda/).
У 1884 р. був запроваджений новий статут, який відмінив
більшість із нововведень: було відмінено кафедри та відкриті захисти
дисертацій. Згідно з останніми академічними статутами 1884 та
1910 рр., світські дисципліни було обмежено, деякі з них виключено
(філософію, всесвітню історію та ін.), решту потрібно було викладати з
позиції богословсько-біблійного бачення, а історію Росії – з погляду
провіденціалізму. Під тиском центральної влади (світської та
духовної) академія поступово втрачає незалежність та національнокультурне значення.
Революція 1917 р. фактично знищила теологічну освіту на
території колишньої Російської імперії. У СРСР відповідно до декрету
«Про відділення церкви від держави і школи від церкви» (1918)
(Об отделении церкви от Государства и школы от церкви) вивчання
релігійних віровчень у всіх державних і суспільних навчальних
закладах було заборонене.
Київську духовну академію було закрито у 1919 р. Навчання
проводилось у формі пастирських курсів у приватному порядку
(http://kdais.kiev.ua/istoria-kda/). У 1922-1924 рр. було зроблено
невдалу спробу відкрити академію знову під назвою «Православна
богословська академія (КПБА)». Церковні діячі, у тому числі й
представники академічного середовища, були піддані репресіям,
окремі з них прославлені як новомученики та сповідники віри.
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Слід зауважити, що окремі професори-богослови Київської
духовної академії (професор протоієрей Федір Тітов, професор
Ф. Е. Поснов) опинились в еміграції, де продовжили свою діяльність.
Заклади теологічної освіти відновили свою роботу у
Радянському Союзі у сорокові роки: відродження духовних
навчальних закладів було частиною домовленостей вищих ієрархів
Руської Православної Церкви із вищим керівництвом СРСР. 15 липня
1946 року пастирсько-богословські курси, що діяли у Києві, Львові,
Одесі, були перетворені на духовні семінарії. Але під тиском
антицерковних гонінь на 1965 рік на території України залишилась
лише Одеська духовна семінарія, яку у 1965-1966 навчальному році
закінчило лише 13 осіб (http://kdais.kiev.ua/istoria-kda/). Аналогічні
обставини переживали і навчальні заклади інших конфесій, що діяли в
Україні у радянський час.
Держава не визнавала дипломів духовних навчальних закладів,
вчених ступенів та звань у галузі теологічної освіти.
Ситуація почала суттєво змінюватись після 1988 року, коли на
державному рівні було відзначено тисячоліття Хрещення Русі
(більше – у Розділі І, п.1.1). Було відновлено діяльність Київської
духовної академії: у перший рік (1989) навчання відбувалося у двох
класах – першому( 44 особи) та другому, що утворився з частини
студентів, переведених з Одеської духовної семінарії.
Додаток підготовлено Ю.В.Тарабаном
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