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Декомунізація, відкриття себе глобалізаційним процесам і пов'язана з цим 
вестернізація, а також запуск національних державних проектів на початку 1990-х 
років сформували інститути, інституції, цінності та практики національних освітніх 
систем пострадянських країн. 

Декомунізацію було пов'язано з амбівалентним процесом: з одного боку, 
форми і зміст освіти позбавлялися ідеологічної монополії радянського марксизму, 
ставали набагато більш плюралістичними й відкритими для змін, а, з іншого боку, з 
часом вони трансформувалися під впливом нових ідеологій, в яких частка 
націоналістичного, клерикального і демодернізаційного світоглядів значно зросла 
(Silova 2009: 301 і далі; Stan 2009: 73 і далі). Разом з декомунізацією відбувалася і 
«деколонізація» ― ідеологічний процес, що включав в себе виведення «радянського 
ладу» за рамки нормальності, встановлення в якості норми національних, часто 
етномовних і класових відмінностей (Pavlenko 2008a, 2008b: 61; Kogan et al. 2012: 79; 
Konstantinovskiy 2012). Заново відкривалися теми соціальної справедливості, рівності 
громадян і колективної солідарності. 

Перетворення пострадянських суспільств на невід'ємну частину великої 
політичної та освітньої глобальності визначальним чином вплинуло на те, як 
відбувалася нова уніфікація національних освітніх систем. Мова науки, словники 
управлінців, номенклатура ступенів, кваліфікацій і компетенцій, значення і завдання 
університетів та загальноосвітніх шкіл ― все це визначалося у співвідношенні із 
західним освітнім каноном (Головаха & Панина 2001; Elliott & Tudge 2007; Silova 
2011; Михайличенко 2012).  

До того ж вестернізація здебільшого стосувалася формального боку освіти, тоді 
як зміст було пов'язано з потребами нових держав, економік, правлячих еліт і нових 
соціальних порядків. Перш за все, освітні системи мали створити нових громадян 
нових держав (Mincu 2009; Kutsyuruba 2011; Єнін 2018). Ці громадяни повинні були 
інтерналізувати, засвоїти нові національно-політичні ідентичності, навички 
специфічного пострадянського капіталістичного споживання і нормальність 
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соціально-економічної нерівності (Patico & Caldwell 2002; Janmaat & Vickers 2007; 
Eglitis 2011; Ryabchuk & Onyshchenko 2012; Катровский 2013; Бутько 2013; Кирюхин 
2018). Виникали й ставали «природними» нові «Ми» і «Вони». 

Ці та інші процеси створили нові, назагал схожі між собою пострадянські освітні 
системи і культури. Ці нові системи і культури ― дуже цікавий матеріал для вивчення 
політичної креативності та ідеологічного виробництва сучасних суспільств. Саме їм і 
присвячено новий номер журналу «Ідеологія та політика». 

До складу цього числа ІПЖ відібрано дванадцять дослідницьких статей, 
написаних у різних академічних стилях і дисциплінарних рамках ― у першу чергу, 
соціологічних, філософських і політологічних. Значна частина авторів фокусується на 
дослідженні зв'язку ідеології й освіти в окремих країнах (здебільшого в Білорусі та 
Україні), або ж у порівняльній перспективі. 

З огляду на їхню тематику, можна стверджувати, що історії як дисципліні в них 
відведено особливе місце: три українських й одне білоруське дослідження 
дозволяють побачити, як уявлення про «іншого», репрезентація релігійного вибору, 
інтерпретація витоків державності й перебігу «холодної війни» у шкільних 
підручниках створюють, з одного боку, умови, і, з іншого боку, перешкоди для 
критичного погляду на власну національну спільноту. 

За друге тематичне спрямування, представлене в дослідженнях як українських, 
так і білоруських авторів, править аналіз стану сфери вищої освіти в цілому. І тут 
визначальним для цього стану фактором, як і слід було очікувати, виявляється 
політичний режим: саме він зумовлює те, що відбувається у вищій освіті України та 
Білорусі. Проте у зв'язку з неоліберальним контекстом, з одного боку, і 
неперетравленою радянською спадщиною у сфері вищої освіти, з іншого, політичний 
режим в обох країнах призводить до поєднання традиційного академічного 
лібералізму з «ціннісним патерналізмом» (пор. зі статтею Олександра Голікова). А це 
поєднання робить учасників академічного процесу відстороненими ― і навіть 
відчуженими ― від ухвалення рішень, що стосуються цілей й організації інститутів 
системи вищої освіти. Ще одним його наслідком є неузгодженість системи вищої 
освіти і ринку праці, а також відсутність балансу «між освітою як фундаментальним 
правом людини і [освітою як] комерційної послугою». Цій проблематиці присвячено 
окрему статтю нашого числа. 

Важливо, що автори цього числа не залишають без уваги соціальний вимір 
освіти, пов'язаний, передусім, з її доступністю. Також наші автори звертаються до 
аналізу культури критичного мислення і публічної раціональності, яка потребує 
переосмислення в сучасній ситуації, коли вичерпали себе як класичний університет, 
орієнтований на формування культурної національної еліти, місце якої заступають 
активні та відповідальні громадяни, так і неоліберальні стратегії, що підпорядковують 
університет і його випускників диктату ринку. 

Нарешті, третім важливим тематичним спрямуванням цього числа є розгляд 
українських наукових і освітніх практик і дисциплін, а також світоглядних та 
ідеологічних пріоритетів українського суспільства в більш широкий міжнародний 
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контекст, перш за все ― європейський й американський. Це дозволяє авторам не 
тільки експліцитно виявити орієнтири для розвитку освітніх практик і їх ідейного 
контексту в Україні, а й дати оцінку їхній своєрідності, а також їхніх сильних і слабких 
сторін. 

Особливо варто відзначити дослідження необхідності та шляхів інтеграції 
ветеранів Донбаської війни через освіту. Цей пошук безпосередньо пов'язано з 
критикою мілітаризму, або мілітаристської культури, і осмисленням її несумісності з 
освітою як відкритим і горизонтальним процесом. Тим самим ведеться про важливість 
критики мілітаристської культури для пострадянських суспільств в цілому, в яких 
патерналізм і різного роду владні ієрархії все ще не зжиті й критично не осмислені, 
через що вони продовжують відігравати важливу роль і серйозно перешкоджаючи 
демократизації не тільки освіти, а й наших суспільств. 

Зібрані разом, тексти цього числа дають можливість заглянути в довгу і 
різноманітну історію вищої освіти, а також встановити її зв'язок із середньою освітою 
і соціальними, економічними, політичними і культурними процесами на 
пострадянському просторі, та ба ширше ― задатися питанням про роль націоналізму 
в епоху правоконсервативних поворотів, а також критично перевірити ще раз ті 
механізми, які перешкоджають демократизації ― як самій освітній сфері, так і 
суспільству загалом. 

Знайомство з текстами цього числа ІПЖ також дарує можливість розглянути 
кейси окремих освітніх і дослідницьких практик , що може дати імпульс ― створивши 
для цього контекст і запропонувавши відповідні методи ― для проведення 
досліджень нових освітніх сегментів і стратегій, а також їхнього зв'язку з ідеологією і 
соціальними змінами . 
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