У Будинку уряду відбувся брифінг за результатами наради з питання
необхідності вивчення деяких гуманітарних дисциплін у вищих
навчальних закладах України
3 лютого 2015 р. у Будинку уряду відбувся спільний брифінг віце-прем’єрміністра, міністра культури України В. Кириленка, міністра освіти і науки
України С. Квіта, директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН
України М. Поповича, ректора Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка Л. Губерського та директора Інституту історії України НАН
України В. Смолія щодо обов’язковості вивчення гуманітарних дисциплін в
українських вищих навчальних закладах.
З огляду на те що дискусія щодо зникнення філософсько-українознавчих
дисциплін із блоку предметів для обов’язкового викладання у вищих
навчальних закладах набула публічного виміру, в уряді було прийнято рішення
провести нараду з цього питання. За результатами наради було прийнято низку
принципових рішень. Зокрема, учасники наради погодились, що філософські,
історичні та інші українознавчі дисципліни у вищій освіті необхідно зберегти, а
кількість годин на їхнє викладання збільшити. Усі правові колізії, що виникли у
зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту», буде вирішено
шляхом опрацювання та оприлюднення наказу Міністерства освіти і науки,
який міститиме всі необхідні рекомендації автономним університетам щодо
збереження викладання історії, філософії, історії української культури.
Міністр освіти і науки України С. Квіт зазначив, що занепокоєність
громадськості щодо викладання дисциплін гуманітарного блоку виникла під
час запровадження автономії університетів, у той час, коли вищий навчальний
заклад сам вирішує, які предмети є обов’язковими. Тому міністерство надасть
університетам рекомендації щодо організації навчального процесу на
перехідний період. Міністр також повідомив, що при МОН України буде
створено робочі групи з розробки державних стандартів освіти для всіх
навчальних дисциплін. До складу цих груп увійдуть і учасники наради, що
відбулася. Академік НАН України М. Попович, коментуючи результати наради
виданню «Урядовий кур’єр», зазначив, що «філософія – сфера, де йдеться про
життя і смерть. Це не абстрактні поняття. Треба, щоб ми краще розуміли себе,
прагнути, щоб люди більше були зв’язані з майбутнім». Директор Інституту
історії України НАН України В. Смолій у коментарі згаданому виданню
зазначив, що необхідність вивчення історії є безсумнівною, а також висловив
занепокоєння з приводу якості знань і підкреслив, що їх необхідно
поглиблювати та продукувати нові. Академік НАН України Л. Губерський
підкреслив, що університети працюватимуть спільно з Міністерством освіти і
науки над розробкою нових стандартів освіти, оскільки підготовка фахівців
різних напрямів має, водночас, забезпечувати виховання свідомих громадян.

На думку доктора історичних наук, професора С. Кульчицького,
Міністерство освіти і науки України переосмислило свою позицію щодо
вивчення гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах, і зауважив, що
настав час виправляти помилки в галузі реформування системи освіти зокрема
та в державній політиці загалом (Вивчення філософських, історичних та
українознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах України буде
збережено // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). –
2015. – 5.02).

