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ДОСВІД РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ 
  

Складність і суперечливість соціально-політичної ситуації в сучасній Україні змушує 

вітчизняних дослідників і фахівців з особливою увагою відноситися до європейського і 

світового досвіду вирішення кризових ситуацій, що виникають на переломних етапах 

розвитку. Тому нам здається корисним звернутися до досвіду розбудови системи політичної 

освіти окремих країн "старої" демократії з метою його вивчення, аналізу та втілення в 

реальну практику розбудови власної системи політичної освіти. В даній статті зробимо одну 

зі спроб виокремити, на нашу думку, важливі для українського суспільства аспекти оцінки 

такого роду знання. При цьому основна увага буде приділена досвіду Німеччини – 

європейської країни, яка в своєму історичному розвитку здійснила перехід від тоталітарного 

до демократичного політичного режиму, тобто вирішувала подібні проблеми нашого 

сьогодення. 

Досвід ФРН цікавий вже тим, що система політичної освіти сьогодні існує в ній якби 

в двох історичних часах. На заході вона являє собою відрегульований механізм, а на сході – 

знаходиться на етапі становлення. Нинішній та минулий досвід цієї країни може 

продемонструвати напрямок, в якому слід рухатися, та послідовність, в якій слід діяти, щоб 

дотягтися до кращих результатів. 

Незважаючи на відомі відмінності ситуації минулого в Німеччині, Італії, Португалії та 

сучасній Україні, більшість перешкод на шляху демократизації суспільного життя є дуже 

схожими. Досвід згаданих країн показує, що основна складність у період переходу до 

демократичних засад пов’язана з тим, що в суспільстві дуже мало людей, які мають 

елементарні реальні знання про політичне життя. Більше того, ситуація ускладнюється тим, 

що населення відчуває майже органічну відразу до будь-яких спроб поширення політичних 

знань, особливо коли цим займаються державні служби.  

В західній політичній науці дана проблема вважається настільки актуальною, що її 

спеціальною розробкою займається 21-й Дослідницький комітет Міжнародної Асоціації 

політичних наук. Сьогодні дослідження з проблем політичної освіти, що проводяться 

університетами, науковими інститутами, окремими вченими (Д. Адельсон, Д. Бартелемі, 

В. Гагель, К. Герман, Г. Гезіке, В. Хейтмайєр, Ф. Етінжер та багато інших), державними 

органами (в ФРН діє Федеральний центр з політичної освіти), фондами та асоціаціями, 

дозволили розвинутися спеціальній галузі політичної науки – політичній дидактиці та 

досягти більш глибокого розуміння ролі політичної освіти в розбудові та стабілізації 



політичних систем.  

Далі слід зауважити, що в вітчизняній літературі даному питанню приділяється 

недостатня увага. Але за останній час дещо вдалося зробити науковим колективам, які 

долучилися до роботи по створенню низки концепцій громадянської освіти в Україні [1]. 

Вони, разом з дослідженнями окремих вітчизняних вчених [2], зробили важливий крок в 

методологічному напрямку дослідження проблем громадянської освіти і виховання. Слід 

зауважити, що дана проблема викликає помітну увагу і серед дослідників країн, що в 

недалекому минулому належали до соціалістичного табору і, як Україна сьогодні, вирішують 

багато подібних проблем [3]. Саме аналіз значної частини зазначених досліджень може 

допомогти нам позначити найбільш важливі зразки прийнятного для нашого суспільства 

досвіду сучасних демократичних країн у вирішенні багатьох проблем засобами політичної 

освіти.  

Одним з доказів успішного поступального руху від тоталітаризму в соціальному 

житті, політичній культурі і духовній сфері до демократичного влаштування суспільства є 

історія ФРН. Існуюча тут система політичної освіти являє яскравий приклад ефективного 

механізму виявлення, вивчення і пошуку шляхів подолання проблем, що існують у 

суспільстві.  

Політична освіта (politische Bildung) – це широка система суспільного виховання, 

наукових досліджень у цій сфері, а також теоретичних концепцій подолання соціальних 

проблем шляхом роз’яснення ймовірних напрямків їхнього вирішення і надання можливості 

вибору з них.  

Ця система охоплює школи і вищі навчальні заклади, державні і громадські 

організації, приватні фонди і просвітительські установи. Вони здійснюють освітні, 

дослідницькі і музейні проекти, орієнтовані на різні вікові і соціальні групи, торкаються у 

своїй діяльності актуальних історичних, соціальних і політичних питань.  

Політична освіта відіграє велику роль у розвитку демократичної політичної культури 

ФРН і виступає засобом активного впливу на соціальні процеси і нейтралізацію факторів, 

несприятливих для розвитку суспільства. Вона має тісний зв’язок із суспільними науками – 

соціологією, політологією, історією. Задачею органів політичної освіти не є твердий 

контроль над ідеями і думками, які явно чи побічно суперечать існуючій системі духовних 

чи соціальних цінностей.  

Надаючи широкий обсяг інформації з питань, які цікавлять людей, вони дають 

можливість сформувати власний погляд на різні проблеми.  



Інтегруючим центром цієї системи є Федеральне відомство політичної освіти 

(Bundeszentrale fur politische Bildung). Воно було створено в 1952 році і є центральною 

федеральною установою (zentrale Bundesbehorde) у структурі міністерства внутрішніх справ.  

Перед вказаним відомством було поставлено завдання розвивати демократичну 

свідомість населення та поширювати в суспільстві знання про функціонування 

демократичних інституцій. Ця служба повинна була виступити перешкодою на шляху 

зростання націоналістичних реваншистських політичних ідей, допомогти громадянину 

посттоталітарної держави безболісно адаптуватися до системи децентралізованого прийняття 

рішень в економіці та в політичній сфері. З 1963 року центральний орган цієї системи 

отримав назву Федеральний комітет політичної освіти.  

Для того, щоб ефективно впливати на свідомість населення, служба політичної освіти 

повинна була принципово відрізнятися від тоталітарних пропагандистських відомств за 

своєю концепцією, напрямками та методами роботи, внутрішньою організацією та місцем 

серед інших державних установ. 

Сьогодні цей Федеральний комітет має підрозділи на земельному рівні (Landeszentrale 

fur politische Bildung), що проводять масштабну виховну роботу з пропаганди демократичних 

і ліберальних цінностей, по пропаганді ідейних основ сучасної німецької держави.  

Важливою сферою діяльності відомства політичної освіти є публікація досліджень із 

проблем соціології, історії, політології, що залучає суспільний інтерес, який викликає гострі 

дискусії.  

Дане відомство видає щотижневу газету “Das Parlament”, що інформує на своїх 

сторінках про діяльність бундестагу і бундесрату, розповідає про парламентське життя 

Німеччини, політичні події в інших країнах. Тут друкуються рецензії на історичні 

дослідження, на роботи із соціології і політології. У додатку до цієї газети “Aus Politik und 

Zeitgeschichte” публікуються дослідження і робляться огляди актуальних суспільно-

політичних проблем, обговорюються спірні історичні теми, позначаються найближчі 

перспективи і робляться довгострокові прогнози розвитку подій. Представлені тут судження 

– це завжди спроба по-новому глянути на давно існуючі проблеми, знайти оригінальні шляхи 

їхнього вирішення. Серед авторів статей можна зустріти як авторитетних учених, так і 

молодих дослідників, що вперше публікують свої роботи в настільки представницьких 

виданнях. Дану обставину можна також вважати внеском цих видань у розвиток політичної 

самосвідомості, оскільки газета і додаток виступають трибуною рівноправного, 

демократичного діалогу незалежно від віку й ідеологічних поглядів його учасників.  

Природно, серед їхніх авторів неможливо зустріти людей, що відстоюють 

екстремістські погляди, оскільки ці видання виступають засобом твердження і пропаганди 



ліберальних цінностей і не можуть бути використані з метою їхнього повалення. Вони 

покликані сприяти створенню перешкод на шляху політичного і соціального екстремізму. 

Піднімаються в газеті й у додатку питання, що можуть збігатися і стосуватися однієї 

тематики [4]. Іноді випуск додатка приурочується до визначної події і розкриває його 

історичне тло [5]. 

Установи політичної освіти працюють у тісному співробітництві з приватними 

фондами і просвітительськими організаціями, що приділяють увагу проблемам історичного 

виховання молоді, займаються дослідженням настроїв у цій соціальній групі, прагнуть 

запобігти поширенню в ній екстремістських політичних настроїв. Така робота ведеться 

фондами Фрідріха Еберта, Фрідріха Науманна, Конрада Аденауера, фондом Фольксвагена й 

ін.  

Важливу роль у системі політичної освіти відіграють меморіали і меморіальні центри 

(Gedenkstatte), створені на місцях історичних подій, найчастіше зв’язаних з історією 

“третього рейха” (значна частина з них діє на місці колишніх концтаборів). Серед них можна 

назвати Меморіал Дахау, Меморіал Дюссельдорф, Меморіальний центр “Німецький Опір” і 

та ін.  

У своїй діяльності вони прагнуть сполучити гостроту історичної пам’яті про події 

минулого з задачами політичної освіти, що дозволяє побачити можливий розвиток сучасних 

подій. Це саме центри в тому плані, що вони, як буде показано далі, сполучають різні 

напрямки роботи і виступають як музеї, установи політичної освіти і наукові інститути.  

У своїй діяльності меморіальні центри знаходяться в тісному взаємозв’язку з 

актуальними суспільними дискусіями політичного, соціального і духовного плану. Ця сфера 

досліджень містить у собі не тільки вивчення історії, але і розробку теоретичних основ і 

методології політико-освітньої і виховної роботи меморіальних центрів [6]. 

У її рамках проводяться дослідження, що дозволяють представити їх як простір 

взаємодії науки і суспільства, область зіткнення власне історичної свідомості з історичною 

наукою. Однак існуюча сьогодні широка і розгалужена мережа органів політичної освіти 

виникла як результат важкого процесу формування її ідейних і організаційних основ. Етапи 

її розвитку відображають етапи становлення в Німеччині демократичного громадянського 

суспільства.  

Необхідність створення системи політичної освіти була усвідомлена німцями після 

Другої світової війни, коли було необхідно вирішити задачі будівництва нового соціально-

політичного організму. В його основі лежало усвідомлення злочинів націонал-

соціалістського режиму. Історія політичної освіти відображає проблеми громадського життя 

і неоднозначність оцінки “темного” періоду минулого Німеччини.  



Цікавим для України є досвід Німеччини у визначенні пріоритетних завдань системи 

політичної освіти. Зокрема, серед найважливіших завдань на етапі її становлення було 

поширення об’єктивних історичних знань, які до цього фальсифікувалися пропагандою. Це 

своєрідне лікування суспільства за допомогою засвоєння реальної історії вважалося 

важливим засобом подолання тоталітарних стереотипів у свідомості громадян. 

Не менш важливим завданням в цій сфері було поширення знань про механізми 

функціонування демократії та форми самоорганізації громадян. Їх мета полягала в збудженні 

політичної активності людей, їх свідомої участі в демократичному керуванні державою, 

стимулюванні феномену так званого громадянського суспільства. З цим завданням було  

тісно пов’язане питання поширення інформації про зарубіжні країни, перш за все 

європейські. Діяльність у цьому напрямку давала можливість поступово долати в свідомості 

громадян синдром “виключності”, вірогідність регенерації реваншистських настроїв та 

виховувати нагальне почуття спільності європейського дому. 

До цього слід зазначити, що вказані завдання не залишалися незмінними. В ході зміни 

поколінь та суспільних проблем виникали нові орієнтири системи політичної освіти. 

Зокрема, актуальними для німецького суспільства з часом стали питання ефективних засобів 

подолання в демократичних утвореннях конфліктів їх регулювання. Ще пізніше на передній 

план стали виходити питання охорони оточуючого середовища, жіночого руху, допомоги 

слаборозвинутим країнам, імміграції та інші. Таким чином, на досвіді Німеччини можна 

бачити, що тематика політичного просвітництва весь час актуалізується, але при цьому 

зберігається головна її спрямованість – сприяння поширенню серед населення розуміння 

особливостей політичного життя, готовності до участі в ньому та зміцнення демократичної 

свідомості. 

До зазначеного слід додати, що система політичної освіти в Німеччині, як і в багатьох 

інших демократичних державах, завжди особливу увагу приділяла молоді і так званим 

мультиплікаторам, тобто тим, хто використовує отримані знання для їх подальшого 

поширення і від кого багато в чому залежить формування громадської думки (вихователі, 

вчителі, викладачі, журналісти, вчені, працівники системи освіти дорослого населення, а на 

сході це ще й керівники і політики різного рівня). Такий підхід створює ефект “сніжного 

кому”. При цьому система політичної освіти в цій державі завжди була відкритою та 

доступною для кожного громадянина, який виявляв зацікавленість у підвищенні своєї 

громадянської та політичної культури.  

І на завершення слід звернути увагу на деякі організаційні досягнення системи 

політичного просвітництва в сучасній Німеччині. На жаль, в даній статті нема можливості 

детально розглянути структурну побудову цієї галузі, тому обмежимося принциповими її 



характеристиками.  

Вона має просту та чітку структуру органів, які безпосередньо організують та 

здійснюють керівництво політичною освітою громадян. Центральна роль в ній належить 

Федеральному та земельним комітетам політичної освіти. Федеральне відомство виконує 

координаційні функції, забезпечує методичну підтримку та розподіляє виділені центральним 

урядом кошти. Ці установи мають невеликий штат працівників, за якими закріплені 

конкретні напрямки роботи. Федеральний комітет, крім зазначеного, співробітничає з 

великою кількістю неурядових організацій, які, так чи інакше, займаються політичною 

освітою, спрямовують кошти на здійснення різноманітних проектів. 

Діючі положення, які регулюють діяльність вказаних установ, виключають їх 

використання для пропагандистських завдань. Головним чином, це забезпечується системою 

контролю за його діяльністю, яку здійснюють одночасно уряд, бундестаг в особі спеціальної 

комісії та незалежна наукова рада. Бундестаг чотири рази на рік розглядає та визначає на 

своїх засіданнях головні напрямки діяльності держави в галузі політичної освіти. За якістю 

знань, що поширюються, слідкує згадана наукова рада спеціалістів, перш за все, з 

політології.  

Вказані структури за час своєї діяльності виробили різноманітні форми поширення 

політичних знань, які, безумовно, повинні використовуватися і в нашій країні. В цьому 

зв’язку, перш за все, слід звернути увагу на їх значну видавничу діяльність. Протягом 

багатьох років у Німеччині, для використання в системі політичної освіти, видаються 

книжки з історії, політики, економіки, культури, філософії, спеціальні періодичні видання, 

брошури, політичний журнал для школярів і т.п. Переважна більшість з них, як і періодичні 

видання, поширюється безкоштовно.  

Крім видавничої діяльності, особлива увага приділяється лекціям для журналістів 

місцевих засобів масової інформації, оскільки вони користуються більшою довірою, а їх 

політологічна підготовка має велике значення для поширення достовірної інформації та 

формування демократичних переконань громадян. У зв’язку з цим Федеральний комітет 

розробляє спеціальні програми співробітництва з телевізійними та радіостанціями, які 

пропонують політологічну інформацію для поширення, готують відеофільми як посібники 

для системи політичної освіти. 

Важливим ресурсом комітетів політичної освіти є їх співпраця з різноманітними 

неурядовими організаціями в проведенні заходів з політичної освіти. Виділяються кошти 

фондам різних політичних партій, профспілок, релігійних організацій, які проводять роботу з 

політичного просвітництва. Їх діяльність є надзвичайно масштабною. Достатньо сказати, що 

Фонд Ф. Еберта та Фонд К. Аденауера мають свою Академію політичної освіти та Інститут 



політичної освіти, здійснюють декілька тисяч заходів на рік з політичної освіти, 

співпрацюючи з жіночими організаціями, вузами країни, спортивними товариствами, 

сільськогосподарськими союзами та армією.  

Таким чином, на підставі сказаного можна зробити декілька висновків, які дозволяють 

дещо уважніше поставитися до питань розгортання системи політичної освіти в нашій країні. 

Як показує досвід Німеччини, як і, власне, більшості сучасних європейських країн, які 

в свій час зіштовхнулися з завданням демократизації суспільства, налагодити масову 

політичну освіту можна, але за умови, якщо для вирішення цієї задачі держава і суспільство 

об’єднають свої зусилля. 

 З досвіду розвинених країн демократії видно, що основна складність у період 

переходу до демократії пов’язана з тим, що в суспільстві немає чи дуже мало людей, що 

володіють необхідними в цій галузі знаннями. Разом з тим їх досвід відбиває можливі шляхи 

вирішення цієї проблеми та подолання відрази населення до заходів поширення політичних 

знань. 

Система політичної освіти в демократичних країнах не призначена для підготовки 

політологів. Вона є частиною загальноосвітнього і культурного процесу, і її задача – дати 

елементарні уявлення про політичну систему, які подібні іманентним життєвим навичкам та 

потрібні кожній людині в її повсякденному житті. 

Як показує досвід перетворень окремих тоталітарних систем в Західній Європі, 

концентрація зусиль політичної освіти на політичній еліті, "мультиплікаторах", молоді, а 

також розвитку місцевого самоврядування повинні принести свої плоди і полегшити 

створення в нашій країни того громадянського суспільства, що єдино й може стати міцною 

основою демократії.  
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