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С.П. Ра ма на ва,  
кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук, да цэнт ка фед ры  

эка на міч най са цы я ло гіі ІС ГА БДЭУ

АСНОЎНЫЯПАДЫХОДЫДАДАСЛЕДАВАННЯІНСТЫТУТА
АДУКАЦЫІЎСУЧАСНАЙАМЕРЫКАНСКАЙ
ІБРЫТАНСКАЙСАЦЫЯЛОГІІ

Ушы ро кім сэн се сло ва «аду ка цыя» – гэ та 
адзін з ас пек таў са цы я лі за цыі ін ды ві да. 

Яно ўклю чае на быц цё ча ла ве кам ве даў і на ву-
чан не на вы кам, фар мі ра ван не ве ра ван няў і 
ма раль ных каш тоў нас цей. Як жа ад бы ва ец ца 
гэ ты пра цэс, якая яго ро ля ў гра мад стве, якой 
па він на быць аду ка цыя, ці іс нуе ап ты маль ная 
сіс тэ ма аду ка цыі, якая па ды хо дзі ла б ча ла ве-
ча му гра мад ству на выз на ча ным эта пе яго раз-
віц ця? Усе гэ тыя пы тан ні ак тыў на аб мяр коў-
ва юц ца ў аме ры кан скай і бры тан скай са цы я-
ло гіі аду ка цыі. Сфар мі ра ва лі ся роз ныя кі рун кі, 
якія ад люс троў ва юць про ці лег лыя пун кты гле-
джан ня па ад ных і тых жа пы тан нях. У лі ку та кіх 
кан ку ры ру ю чых на ву ко вых па ра дыгм са цы я ло-
гіі аду ка цыі сён ня мож на наз ваць фун кцы я на-
ліс цкі кі ру нак, тэ о рыю кан флік ту, мар ксізм, пост-
ма дэр нізм, са цы ял-дэ мак ра тыч ны і не а лі бе-
раль ны кі рун кі.

Зас на валь ні кам фун кцы яна ліс цкіх пры н
цы паў у дас ле да ван ні ін сты ту та аду ка цыі мож-
на па пра ве лі чыць фран цуз ска га са цы ё ла га 
Эмі ля Дзюр кгей ма. У сва ёй пра цы «Ма раль ная 
аду ка цыя» (1925) ён сцвяр джаў, што ін сты ту ты 
аду ка цыі за хоў ва юць і ўма цоў ва юць га ма ген-
насць ся род чле наў гра мад ства, фар мі ру ю чы ў 
іх ба зіс ныя здоль нас ці да ка а пе ра цыі і са цы яль-
най са лі дар нас ці, не аб ход ныя для аб’яд нан ня 
ін ды ві даў у адзі нае цэ лае – гра мад ства. Кла сік 
фун кцы я на ліз му аме ры кан скі са цы ё лаг Тол кат 
Пар санс у пра цы «Школь ны клас як са цы яль-
ная сіс тэ ма» (1961) да каз ваў, што пас ля пер-
шас най са цы я лі за цыі ў сям’і ўста но вы аду ка цыі 
зай ма юць па зі цыю цэн траль на га аген та са цы-
я лі за цыі, сво е а саб лі ва га мас та па між сям’ёй і 
гра мад ствам. У пра цэ се са цы я лі за цыі ін ды від 
па ві нен пе райсці ад пар ты ку ля рыс цкіх стан дар-
таў па во дзін і пры пі са на га ста ту су, ха рак тэр на га 
для дзі ця ці ў сям’і, да ўні вер са ліс цкіх стан дар-
таў па во дзін і да ся га ну та га ста ту су, ты по ва га 
для ста ла га чле на гра мад ства. Так, кла сі кі функ-
цы я на ліз му пас та ві лі перад сва і мі пас ля доў ні-
ка мі два пы тан ні, якія да ты чац ца вы ву чэн ня сіс-
тэ мы аду ка цыі: Якія фун кцыі аду ка цыі ў гра мад-
стве, які яго ўклад ва ўма ца ван не вар тас на га 
кан сен су су і са цы яль най са лі дар нас ці? Якія 
фун кцы я наль ныя ўза е ма ад но сі ны па між аду-
ка цы яй і ін шы мі час тка мі са цы яль най сіс тэ мы? 

Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні фун кцы я на ліс ты і сён-
ня да юць, зы хо дзя чы з пры нцы по ва га ўспры-
ман ня па зі тыў на га ўкла ду аду ка цыі, які яна ўно-
сіць ва ўма ца ван не са цы яль най сіс тэ мы.

Пер шы мі прад стаў ні ка мі фун кцы я на ліз му ў 
Бры та ніі, што зай ма лі ся вы ву чэн нем аду ка цыі, 
бы лі Кін слей Дэ віс і Уіл берт Мо ор. У 1945 г. 
яны апуб лі ка ва лі пра цу «Не ка то рыя пры нцы пы 
стра ты фі ка цыі» [4]. Навукоўцы лі чы лі аду ка-
цыю срод кам ро ле ва га раз мер ка ван ня, злу ча-
ю чы аду ка цый ную сіс тэ му з сіс тэ май са цы яль-
най стра ты фі ка цыі. Па мер ка ван ні Дэ ві са і Мо о-
ра, са цы яль ная стра ты фі ка цыя – гэ та ме ха нізм 
раз мер ка ван ня най больш та ле на ві тых чле наў 
гра мад ства па тых па зі цы ях, якія га ран ту юць 
вы со кія ўзна га ро ды. Сіс тэ ма аду ка цыі – важ-
ная час тка гэ та га пра цэ су, гэ та свай го кштал ту 
«пра ве рач ная пля цоў ка» здоль нас цей ін ды ві-
даў, у ад па вед нас ці з які мі ад бы ва ец ца іх ад сеў, 
сар та ван не, ран жы ра ван не, а так са ма ўзна га-
ро да най больш адо ра ных доб ры мі атэс та та мі, 
якія, у сваю чар гу, за бяс печ ва юць ат ры ман не 
тых спе цы яль нас цей, якія фун кцы я наль на най-
больш важ ныя для гра мад ства.

Кры ты кі да дзе на га па ды хо ду сум ня ва юц ца 
ў іс на ван ні вы раз най уза е ма су вя зі па між здоль-
нас ця мі ін ды ві даў і ат ры ма най імі аду ка цы яй, 
па між ста ту сам на ву чаль ных атэс та таў і пра фе-
сій ны мі пер спек ты ва мі і ўзна га ро да мі; вы каз ва-
юц ца не га тыў на з на го ды та го, што сіс тэ ма аду-
ка цыі аба пі ра ец ца на ме ры так ра тыч ныя пры н-
цы пы; сцвяр джа юць, што тра ды цый ныя фун-
кцыі аду ка цыі ўсё менш ад каз ва юць за пы там 
гра мад ства эпо хі гла ба лі за цыі. Пры хіль ні кі ж 
фун кцы я на ліз му да каз ва юць, што аду ка цыя 
пра цяг вае вы кон ваць са цы яль на знач ныя фун-
кцыі: 1) ва ўмо вах куль тур най раз нас тай нас ці 
аду ка цыя зас та ец ца тым рэд кім са цы яль ным 
ін сты ту там, які здоль ны ўма цоў ваць са цы яль-
ную ін тэг ра цыю, пе ра да ю чы, нап рык лад, мо ву 
і на цы я наль ныя ідэі; 2) эка на міч ныя фун кцыі 
аду ка цыі ста но вяц ца на ват больш важ ны мі па 
ме ры та го, як кан ку рэн цыя па між дзяр жа ва мі 
ста но віц ца ўсё ін тэн сіў ней на гла баль ным рын-
ку, а ўра ды кра ін раз гля да юць аду ка цыю і пра-
фе сій ную пад рых тоў ку сва іх гра ма дзян у якас ці 
клю ча вых па зі цый па за бес пя чэн ні на цы я наль-
на га эка на міч на га раз віц ця.
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У то час, як фун кцы я на лізм мяр куе, што 
аду ка цыя ўно сіць па зі тыў ны ўклад у раз віц цё 
гра мад ства, кан флік тны кі ру нак, най больш 
яр ка рас пра ца ва ны ў мар ксіз ме, зас на ва ны на 
по гля дах аб тым, што па між гру па мі ў гра мад-
стве іс нуе кан флікт ін та рэ саў. Аду ка цыя пры 
гэ тым у ас ноў ным слу жыць ін та рэ сам плас-
тоў на сель ніц тва, якія ва ло да юць ула дай, ума-
цоў ва ю чы іх ста тус, ап раў два ю чы іх пры ві лею і 
ле гі ты мі зу ю чы іх ба гац це. Так, бры тан скі на ву-
ко вец-мар ксіст Ген ры Джы руа ў пра цы «Ідэ а-
ло гія, ус та но вы і пра цэс на ву чан ня ў шко ле» [5] 
на ву чаль ныя ўста но вы раз гля даў як арэ ну для 
ідэ а ла гіч най ба раць бы, на якой ад бы ва юц ца 
су тык нен ні па між роз ны мі са цы яль ны мі гру-
па мі. Гэ тыя су пя рэч нас ці выз на ча юц ца пат рэ-
ба мі ка пі та ліз му, а ўся сіс тэ ма аду ка цыі як эле-
мент над бу до вы ва ло дае толь кі ад нос най аў та-
но мі яй ад эка на міч на га ба зі су. Ні аб якіх роў ных 
аду ка цый ных маг чы мас цях чле наў гра мад ства 
раз мо ва іс ці, па мер ка ван ні Джы руа, не мо жа, 
па коль кі гэ ты міф ас прэч вае рэ аль нае жыц цё 
лю бо га су час на га ка пі та ліс тыч на га гра мад ства.

Яшчэ адзін са цы ё лаг Глен Ры коў скі ў сва-
ёй пра цы «Гла ба лі за цыя і аду ка цыя» [8] да каз-
ваў, што раз віц цё сіс тэ мы аду ка цыі лепш за ўсё 
мо жа быць зра зу ме та ме на ві та з па зі цый мар к-
сіс цка га па ды хо ду. Так, бяс спрэч ным з’яў ля-
ец ца тое, што чым больш раз ві тым з’яў ля ец ца 
ка пі та лізм, тым больш ін сты ту таў са цы яль на га 
ўзнаў лен ня (аду ка цыя, ахо ва зда роўя) пе ра-
тва ра ец ца ў ка пі тал, у прад ме ты спа жы ван ня, 
а іх га лоў най мэ тай ста но віц ца выт вор часць 
да датковага кош ту, гэ та зна чыць, пры быт ку. 
У вы ні ку аду ка цыя ста но віц ца па доб най на 
лю бы ін шы аб’ект спа жы ван ня на рын ку. Хоць 
су час ныя гра мад ствы зна хо дзяц ца дзесь ці ў 
па чат ку гэ та га шля ху, пры кме ты пе ра тва рэн ня 
аду ка цыі ў та вар ужо ёсць – гэ та і з’яў лен не 
сек та ра ка мер цый ных аду ка цый ных пас луг, і 
вы хад выз на ча на га сег мен та аду ка цыі з-пад 
кан тро лю дзяр жа вы, і раз віц цё спон сар ства сіс-
тэ мы аду ка цыі з бо ку ка мер цый ных струк тур, і 
фар мі ра ван не між на род на га рын ку аду ка цый-
ных пас луг і інш.

Бры тан скі на ву ко вец Пол Уі ліс у сва ім 
да сле да ван ні «На ву ча ю чы ся пра цы» [12] рас-
пра ца ваў асаб лі вы не а мар ксіс цкі па ды ход да 
выз на чэн ня ро лі і мес ца аду ка цыі ў гра мад стве. 
Ён сцвяр джаў пры сут насць кан флік ту ў сіс тэ ме 
аду ка цыі, ас прэч ваў тэ зіс аб тым, што гэ та най-
больш пас пя хо вы агент са цы я лі за цыі і ад маў-
ляў на яў насць пра мой су вя зі па між аду ка цы яй 
і эка но мі кай. Ак ра мя та го, Уі ліс адзна чыў, што 
сіс тэ ме аду ка цыі да лё ка не заў сё ды ат рым лі-
ва ец ца ма ні пу лі ра ваць на ву чэн ца мі для ства-
рэн ня ідэ аль ных пра цаў ні коў. І гэ ты кан флікт 
асо бы і са цы яль на га ін сты ту та мае двай ны 
эфект. З ад на го бо ку, аб вас тра юц ца ад но сі ны 

ўнут ры на ву чаль ных ус та ноў у вы ні ку су тык-
нен ня роз ных суб куль тур з ба зіс най куль ту рай 
гра мад ства. З ін ша га бо ку, на ват кон тркуль ту ры, 
якія фун кцы я ну юць у сіс тэ ме аду ка цыі, аказ ва-
юц ца ў шэ ра гу сі ту а цый «ка рыс ны мі» гра мад-
ству, ва ло да ю чы эка на міч ны мі ўлас ці вас ця мі, 
су па да ю чы мі з суб куль ту ра мі выз на ча ных ка тэ-
го рый пра цаў ні коў. Гэ та зна чыць, сіс тэ ма аду-
ка цыі з’яў ля ец ца кры ні цай са цы яль ных су пя-
рэч нас цей і кан флік таў, узнаў ля ю чы той тып 
пра цоў най сі лы, які пат ра бу ец ца ка пі та ліз му, 
ро бя чы гэ та не пра ма, спра вяд лі ва і эфек тыў на, 
а ўто е на, рас стаў ля ю чы са цы яль ныя бар’еры 
для ўзы хо дзя чай ма біль нас ці шэ ра гу ка тэ го-
рый гра ма дзян, ства ра ю чы бач насць ме ры так-
ра тыч на га гра мад ства, пад трым лі ва ю чы кан ф-
лік ты суб куль тур роз ных са цы яль ных плас тоў, 
прад выз на ча ю чы і аб мя жоў ва ю чы маг чы мас ці 
пра фе сій на га і жыц цё ва га вы ба ру лю дзей.

У тэ о рыі кан флік ту сён ня, як і ў фун кцы я на-
ліз ме, ёсць як пры хіль ні кі, так і са пер ні кі. Пер-
шыя ўказ ва юць на тое, што гэ ты кі ру нак пры му-
сіў са цы ё ла гаў ад мо віц ца ад спро шча ных ацэ-
нак ро лі аду ка цыі ў гра мад стве. Кры ты кі ж тэ о-
рыі кан флік ту, зга джа ю чы ся з тым, што ін сты тут 
аду ка цыі пе ра жы вае сур’ёз ныя тран сфар ма цыі 
ў эпо ху гла ба лі за цыі, адзна ча юць, што па куль 
ра на га ва рыць аб аду ка цыі як прад ме це гла-
баль на га ган длю, ас ноў ная мэ та яко га – рост 
пры быт ку. Дзяр жа вы ўсё яшчэ кан тра лю юць 
сіс тэ му аду ка цыі, фар мі ру ю чы на цы я наль ныя 
век та ры раз віц ця аду ка цый най па лі ты кі, а ўнут-
ра ныя су пя рэч нас ці, па ру ша ю чы раў на ва гу 
са цы яль най сіс тэ мы, усё ж ва ло да юць цал кам 
вы ра шаль най пры ро дай.

Вель мі ці ка вы мі з’яў ля юц ца ма дэр ніс цкі 
і пос тма дэр ніс цкі кі рун кі ў за ход няй са цы-
я ло гіі аду ка цыі. На наш пог ляд, мак сі маль на 
вы раз на па зі цыі да дзе ных на ву ко вых нап рам-
каў раз гле джа ны ў пра цы аме ры кан скіх дас лед-
чы каў Ро бі на Ашэ ра і Ры чар да Эд вар дса «Пост-
ма дэр нізм і аду ка цыя» [11]. Па іх мер ка ван ні, 
ужо ў эпо ху ма дэр ніз му сіс тэ ма аду ка цыі ста ла 
ак тыў на рас паў сю джваць ра цы я наль ныя і на ву-
ко выя ве ды, выз ва ля ю чы лю дзей ад ціс коў тра-
ды цыі, рэ лі гіі і за ба бонаў. Сут насць аду ка цыі 
зак лю ча ец ца ў тым, каб «вы во дзіць на верх», 
выз ва ляць па тэн цы ял суб’ек таў, за бяс пе чыць 
ім выз на ча ную аў та но мію і здоль насць здзяй-
сняць ін ды ві ду аль ную мэ таз год ную дзей насць. 
Ме на ві та ў гэ тым зак лю чаў ся ма дэр ніс цкі «спус-
ка вы ме ха нізм» раз гор тван ня шы ро ка маш таб-
на га са цы яль на га пра грэ су як аб’ек тыў на га пра-
цэ су і як ка лек тыў на пе ра жы ва е ма га агуль на га 
ме та на ра ты ву (ве ры лю дзей у на ву ку і ро зум). 
Кла січ ная сіс тэ ма аду ка цыі, сфар мі ра ва ная ў 
эпо ху ма дэр ніз му, аба пі ра ец ца на шэ раг ба зіс-
ных па сы лак, най больш важ ны мі з якіх з’яў ля-
юц ца нас туп ныя:
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 y ча ла ве чы па тэн цы ял мо жа быць «раз гор-
ну ты» праз аду ка цыю, та му для пра грэ су 
не аб ход на ўклю чыць у сіс тэ му на ву чан ня 
мак сі маль ную коль касць чле наў гра мад-
ства;

 y аду ка цыя мо жа ства раць і пад трым лі ваць у 
со цы у ме агуль ныя каш тоў нас ці і са цы яль-
ную са лі дар насць, та кім чы нам, гэ та най-
мац ней шы ін сты тут са цы я лі за цыі, які па ві-
нен стаць у гэ тай сфе ры, ка лі не ма на па-
ліс там, то, пры нам сі, лі да рам, які бу дзе 
за да ваць тра ек то рыю ін тэ лек ту аль на га і 
ма раль на га раз віц ця, на бор ха рак та ры с тык 
асо бы і ме ха ніз мы іх фар мі ра ван ня;

 y аду ка цыя мо жа ства рыць роў насць маг чы-
мас цей і спра вяд лі вае гра мад ства, здоль на 
ўраў на ва жыць «стар та выя маг чы мас ці» чле-
наў гра мад ства і зра біць гра мад ства больш 
ад кры тым.

Пос тма дэр ніс цкі па ды ход да раз гля ду ін сты-
ту та аду ка цыі і сіс тэ мы ве даў сфар мі ра ваў ся 
як пры нцы по вая аль тэр на ты ва ма дэр ніз му. Яго 
прад стаў ні кі ас прэч ва юць лю бое пе ра ка нан не 
ў тым, што іс нуе вы раз ная ас но ва для ве даў; 
яны кры тыч на нас тро е ны ў ад ноіс нах да лю бых 
спроб на вя заць ад ну вер сію іс ці ны лю дзям; 
выступаюць суп раць пе ра ка нан ня ў тым, што 
на ву ка і ра цы я наль насць мо гуць вы ра шыць усе 
ча ла ве чыя пра бле мы. Пос тма дэр нізм ву чыць 
нас быць скеп тыч на нас тро е ны мі ў ад но сі нах да 
по шу ку фун да мен таль ных іс цін ва ўсіх яго фор-
мах, да су му ю чых і кан чат ко вых тлу ма чэн няў і 
тэ о рый і, та кім чы нам, да да мі ну ю чых па ра дыгм 
у аду ка цыі, не за леж на ад та го, з’яў ля юц ца яны 
лі бе раль ны мі, кан сер ва тыў ны мі або пра грэ сіў-
ны мі. Та кім чы нам, у рам ках да дзе на га кі рун ку 
ад маў ля ец ца тое, што мо гуць іс на ваць ней-
кія адзі ныя най леп шыя ву чэб ныя пла ны, уні фі-
ка ва ны на бор ідэй для ўсёй сіс тэ мы аду ка цыі, 
па коль кі не іс нуе аб са лют най іс ці ны, якая маг ла 
б быць пры ня тая за ас но ву. Пры нцып ін фар ма-
цый на га і куль тур на га плю ра ліз му, раз нас тай-
нас ці са цы яль ных груп сфар му ля ва ны ў якас ці 
ас но вы, ад якой па він на ад штур хоў вац ца сіс-
тэ ма су час най аду ка цыі ў гла баль ным «ма за іч-
ным» гра мад стве.

Ро бін Ашэр, Іэн Брай ент і Рэ ні Джон стан 
у сва ёй пра цы «Аду ка цыя да рос лых і вык лік 
пос тма дэр ну» [10] ука за лі на тое, што су час-
нае на ву чан не да рос лых ака за ла ся асаб лі ва 
ад чу валь ным на пос тма дэр ніс цкую тэн дэн цыю 
ў кі рун ку боль ша га вы ба ру і раз нас тай нас ці 
форм, ме та даў і змес ту аду ка цыі. Пос тма дэр-
нізм ха рак та ры зу ец ца дэ цэн тра лі за цы яй ве даў: 
гэ та ад люс тра ва на ў вя ліз най коль кас ці кур-
саў для да рос лых, ва ўзрос шай няў пэў не нас ці 
ад нос на та го, для ча го трэ ба аду ка цыя да рос-
лых (раз віц цё па тэн цы я лу, пад трым ка гу ма ніс-
тыч ных каш тоў нас цей, пад рых тоў ка да пра цы, 

фор ма спа жы ван ня аду ка цыі як та ва ру або эле-
мент ла ду жыц ця).

Майкл Эпл, з’яў ля ю чы ся прад стаў ні ком 
мар ксіс цка га кі рун ку, у сва ім ар ты ку ле «Што 
пос тма дэр ніс ты за бы лі: куль тур ны ка пі тал і афі-
цый ныя ве ды» [1] сцвяр джае, што ў той час, як 
пос тма дэр ніс ты за ся ро джва юц ца на «ра зум-
ных і вы са ка моў ных ба та лі ях» ад нос на та го, 
што лі чыць «пры дат нымі» ве дамі і што лі чыць 
«пры дат ны мі» фор ма мі на ву чан ня і паз нан ня, 
сіс тэ ма аду ка цыі як цэ лае фар мі ру ец ца шы рэй-
шы мі па лі тыч ны мі і эка на міч ны мі сі ла мі ка пі-
та ліз му, на якія звяр тае ўва гу мар ксізм у рам-
ках па лі тыч най эка но міі аду ка цыі. Эпл указ-
вае на ўсё больш на рас та ю чую каш тоў насць 
двух ві даў ве даў – тэх ніч ных і ад мі ніс тра цый-
ных, – што зу сім не з’яў ля ец ца вы пад ко вым, 
па коль кі ме на ві та гэ тыя ве ды здоль ны за бяс-
пе чыць да сяг нен не суб’ек там ста ту су ва ўла-
дзе і ў сіс тэ ме ўплы ву як унут ры асоб на га гра-
мад ства, так і ў сіс тэ ме між на род най эка на міч-
най кан ку рэн цыі. Ме на ві та та му для мар ксіс-
таў ка мер цы я лі за цыя аду ка цыі і пе ра тва рэн не 
ве даў у та вар з’яў ля юц ца най больш важ ны мі 
тэн дэн цы я мі, якія вар та, перш за ўсё, вы ву чаць 
у су час най са цы я ло гіі аду ка цыі.

Са цы ялдэ мак ра тыч ны кі ру нак гра мад-
скай дум кі – гэ та ас но ва па лі тыч най ідэ а ло-
гіі, якая ме ла пер ша рад ны ўплыў на раз віц цё 
за ход няй дэ мак ра тыі. Яно так са ма паў плы ва ла 
на са цы я ла гіч ную дум ку, што мож на пра са чыць 
на пры кла дзе са цы я ло гіі аду ка цыі. У не ка то рых 
ад но сі нах са цы яль на-дэ мак ра тыч ныя пог ля ды 
ана ла гіч ныя па зі цыі фун кцы я на ліз му. Абод ва 
кі рун кі лі чаць аду ка цыю срод кам за бес пя чэн ня 
роў нас ці маг чы мас цей, і абод ва лі чаць аду ка-
цыю ба зіс най для эка на міч на га рос ту. Ад нак 
шмат лі кія са цы ял-дэ мак ра ты да каз ва юць, што 
ня роў насць у гра мад стве мо жа пе ра шка джаць 
роў нас ці аду ка цый ных маг чы мас цей і зні жаць 
эфек тыў насць аду ка цыі ў за бес пя чэн ні эка на-
міч на га рос ту.

Тым не менш, са цы ял-дэ мак ра ты ве раць 
у ме ры так ра тыю – гра мад ства, у якім ста тус 
ча ла ве ка да ся га ец ца на ас но ве вар тас цей, 
та лен таў і ма ты ва цыі. 

Каб ме ры так ра тыя дзей ні ча ла эфек тыў на, 
ба зіс ным пры нцы пам па він на быць роў насць 
маг чы мас цей. Ці мо жа роў насць аду ка цый ных 
маг чы мас цей быць за бяс пе ча на праз рэ фор му 
сіс тэ мы аду ка цыі? Бры тан скі са цы ял-дэ мак рат 
і са цы ё лаг Аль берт Ген ры Хэл сі да каз вае, што 
«аду ка цыя з’яў ля ец ца вы ра ша льным ты пам 
ін вес ты цый для вы ка рыс тан ня су час ных тэх на-
ло гій. У раз ві тых ін дус тры яль ных гра мад ствах 
не паз беж на тое, што сіс тэ ма аду ка цыі па він на 
прыйсці да больш цес ных су вя зей з эка но мі-
кай ... па коль кі до ля пра цоў най сі лы, за ня тай 
фі зіч най пра цай, па мян ша ец ца, а за пы ты на 
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пра цаў ні коў не фі зіч най пра цы, на спе цы я ліс-
таў і кі раў ні чыя кад ры рас це» [6, р. 1–2]. Ві да-
воч на ад но: са цы яль ны клас з’яў ля ец ца ас ноў-
ным бар’ерам на шля ху ўста ля ван ня роў нас ці 
маг чы мас цей. Кла са вая сіс тэ ма пе ра шка-
джае та му, каб аду ка цыя да ва ла ўсім ма ла дым 
лю дзям роў ныя шан цы на ўста ля ван не. Хэл-
сі ба чыць два ас ноў ныя шля хі ра шэн ня гэ тай 
пра бле мы: пер шы – змя ніць сіс тэ му аду ка цыі 
для та го, каб за бяс пе чыць усіх на ву чэн цаў роў-
ны мі маг чы мас ця мі; дру гі – змя ніць кла са вую 
сіс тэ му, ска ра ціў шы са цы яль ную ня роў насць, 
якае па дзя ляе гра мад ства.

Сён ня ўжо ві да воч на, што ме на ві та са цы-
ял-дэ мак ра тыч ны кі ру нак на За ха дзе спры яе 
фар мі ра ван ню тых па ды хо даў у са цы я ло гіі аду-
ка цыі, якія ро бяць ак цэнт на роў нас ці маг чы-
мас цей. Ме на ві та ён сты му ля ваў пра вя дзен не 
да сле да ван няў, якія пад крэс лі ва лі, як клас, тэн-
дэр і эт ніч ная ня роў насць вы яў ля юц ца ў ня роў-
нас ці аду ка цый ных маг чы мас цей. Гэ тыя дас ле-
да ван ні па ка за лі, што клас з’яў ля ец ца ас ноў-
ным са цы яль ным фак та рам, які ўплы вае на 
ад роз нен ні ў аду ка цый ных да сяг нен нях; і яны 
па ка за лі, што, няг ле дзя чы на на ма ган ні роз-
ных ура даў на пра ця гу апош ніх 60-ці га доў, кла-
са выя ад роз нен ні ў аду ка цый ных да сяг нен нях 
зас та лі ся пра ктыч на без змен. 

Ме на ві та та му шмат лі кія су час ныя за ход нія 
са цы ё ла гі, якія зай ма юц ца пра бле ма мі аду ка-
цыі, лі чаць па шы рэн не дос ту пу да сіс тэ мы аду-
ка цыі вель мі важ ным для эка на міч на га рос ту ва 
ўсё больш кан ку рэн тнай гла баль най эка но мі цы, 
па коль кі кан ку рэн цыя толь кі ўзмац ня ец ца, рост 
усё мац ней за ле жыць ад раз віц ця на ву ко вых 
ве даў, тэх на ла гіч ных на ва цый і вы со как ва лі фі-
ка ва най пра цоў най сі лы. Тым не менш, ёсць і 
кры тыч на нас тро е ныя дас лед чы кі – пры хіль-
ні кі сіс тэ мы элі тар най аду ка цыі (нап рык лад, 
Эды сан Вулф [13]), якія лі чаць, што спро бы 
даць аду ка цыю выз на ча на га вы со ка га ўзроў ню 
боль шай час тцы на сель ніц тва аб мя жоў ва юць 
вы дат кі на най больш здоль ных, якія маг лі б у 
боль шая сту пе ні спры яць эка на міч на му рос-
ту, нап рык лад, вы лу ча ю чы на ву ко выя дас ле да-
ван ні.

Не а лі бе раль ныя кі рун кі ў за ход няй са цы-
я ло гіі аду ка цыі зболь ша га зас на ва ны на тэ о-
ры ях ры нач най эка но мі кі. Зы ход най асновай 
кі рун ку з’яў ля ец ца тое, што ры нач ныя сіс тэ мы 
пры во дзяц ца ў дзе ян не ін ды ві да мі-спа жыў-
ца мі, якія прыма юць ра шэн ні аб тым, што ку піць 
або спа жыць, а выт вор цы та ва раў або пас-
луг па він ны рэ а га ваць на пе ра ва гі спа жыў цоў, 
ка лі яны жа да юць «зас тац ца ў біз не се». Аду ка-
цыя ў боль шас ці кра ін не ўпі са на ў за ко ны рын-
ку, па коль кі не за бяс печ ва ец ца ка мер цый ны мі 
прад пры ем ства мі, а фі нан су ец ца дзяр жа вай і 
кі ру ец ца служ боў ца мі, а не ўлас ні ка мі.

Джэймс Б’юкэ нэн і Гор дан Та лэк, аў та ры 
тэ о рыі дзяр жаў на га вы ба ру [2], да каз ва юць, 
што сіс тэ ма прад астаў лен ня гра мад скіх не ка-
мер цый ных пас луг час та дзей ні чае як ма на-
по лія: нап рык лад, спа жыў цы не мо гуць сва-
бод на вы бі раць аль тэр на тыў на га пас таў шчы ка 
па слуг сва бод най аду ка цыі. Бю рак ра тыч ны 
апа рат пры гэ тым час цей за ўсё ства рае неп-
ры дат ныя і не э фек тыў ныя пас лу гі, у якіх выт-
вор цы, а не спа жыў цы, да мі ну юць у пры няц ці 
ра шэн няў. Ін шы мі сло ва мі, ад бы ва ец ца за сіл ле 
вы твор цаў, і аду ка цыя па чы нае ад люс троў ваць 
ін та рэ сы нас таў ні каў і бю рак ра таў, якія кі ру юць 
сіс тэ май, а не спа жыў цоў, якім гэ тая сіс тэ ма 
па він на бы ла б пры но сіць ка рысць.

Прад стаў ні кі не а лі бе раль на га кі рун ку лі -
чаць, што ка лі кан ку рэн цыя і ры нач ныя сіс тэ мы 
бу дуць уве дзе ны ў аду ка цыю, усе гэ тыя пра б-
ле мы мо гуць быць пас ту по ва пе ра адо ле ны. 
Ся род най больш уп лы во вых пры хіль ні каў увя-
дзення рын ачных сіл у аду ка цыю мож на наз-
ваць аме ры кан скіх са цы ё ла гаў Джо на Ча ба  
і Тэ ры Моэ, чые ідэі ко рат ка бы лі вык ла дзе ны  
ў ар ты ку ле «Па лі ты ка, рын кі і ар га ні за цыя школ»  
[3]. Дас лед чы кі пе ра ка на ны, што ўла ду не аб-
ход на дэ цэн тра лі за ваць да выт вор цаў і не пас-
рэд ных спа жыў цоў аду ка цый ных пас луг. Гэ та 
мо жа быць да сяг ну та праз сіс тэ му дзяр жаў ных 
ваў ча раў, якія да юць пра ва баць кам на быць 
для сва іх дзя цей аду ка цыю за кошт, выз на ча ны 
дзяр жа вай. Толь кі ў та кіх умо вах пад ка ар ды-
ну ю чым кан тро лем афі цый ных ор га наў за ўсёй 
сіс тэ май аду ка цыі ўста но вы дзяр жаў на га і пры-
ват на га сек та раў пач нуць кан ку ры ра ваць на 
ад кры тым рын ку за на ву чэн цаў. У пра цы бры-
тан скіх да след чы каў «Аду ка цыя, гла ба лі за цыя  
і са цы яль ная зме на» [7] та кая ма дэль аду-
ка цыі наз ва на «мар ке ты за ва най аду ка цы яй» 
і паз на ча ны яе сла быя мес цы: на ад кры тым 
рын ку вы бар спа жыў цоў мо жа ча сам пры во-
дзіць да да мі на ван ня вы ба ру, які ажыц цяў ля-
ец ца пас таў шчы ком пас луг. Ва ўмо вах аду ка цыі 
гэ та мо жа пры вес ці да та го, што пас таў шчы кі 
пас луг (ус та но вы аду ка цыі) бу дуць вы бі раць 
на ву чэн цаў, а не спа жыў цы (на ву чэн цы) бу дуць 
вы бі раць ус та но вы аду ка цыі. Мо жа ад быц ца 
фар ма лі за цыя пра цэ су на ву чан ня і ацэн кі яго 
вы ні каў (праз сіс тэ му рэй тын гаў, па каз чы каў 
тэс ці ра ван ня і іс пы таў), за ме на сіс тэ мы фар мі-
ра ван ня ў на ву чэн цаў ве даў тэх на ло гі я мі на за-
паш ван ня ін фар ма цыі.

Та кім чы нам, мы раз гле дзе лі шэ раг тэ а рэ-
тыч ных па ды хо даў да вы ву чэн ня сіс тэ мы аду-
ка цыі ў аме ры кан скай і бры тан скай са цы я ло гіі. 
Няг ле дзя чы на сваю вель мі ня доў гую гіс то рыю 
раз віц ця, цал кам ві да воч на, што ма са вая аду-
ка цыя сён ня зна хо дзіц ца ў цэн тры ўва гі мнос-
тва на ву ко вых дас ле да ван няў. Рост пра мыс ло-
вас ці і раз віц цё на цы я наль ных дзяр жаў ба чаць 
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яе як той кам па нент, які не аб ход ны для пос пе ху 
ва ўсё больш кан ку рэн тным гла баль ным све це. 
Ад нак мяр ку ем, што не вар та з во дзіць сут насць 
су час най аду ка цыі да эле мен та ме ха ніз му, які 
за бяс печ вае эка на міч ны рост гра ма дзян, са цы-
яль ных су поль нас цей або асоб ных гра мад-
стваў. Бры тан ская дас лед чы ца Са лі Том лін сан 
у сва ёй пра цы «Аду ка цыя ў дзяр жа ве ўсе а гуль-
на га пос тдаб ра бы ту» [9], на наш пог ляд, вель мі 
ла ка ніч на сфар му ля ва ла жа да ны век тар раз-
віц ця су час най аду ка цыі, да каз ва ю чы, што яна 
па він на ста на віц ца «гу ма ні зу ю чай, лі бе ра лі зу-
ю чай і дэ мак ра ты зу ю чай сі лай», а не зву жац ца 
да вы ка нан ня фун кцыі па вы шэн ня эка на міч ных 
вы ні каў. Зас та ец ца толь кі за даць са бе пы тан не: 
ці ёсць сён ня пры кла ды ком плек сных на ву чаль-
ных пла наў, стан дар таў і пра грам, якія дзей ні-
ча юць у рам ках адзі най сіс тэ мы на цы я наль най 
аду ка цыі і якія дэ ман стру юць, перш за ўсё, кло-
пат аб даб ра бы це і рос кві це ка лі не ўся го ча ла-
вец тва, то хоць бы яго боль шай час ткі, аб све-
це і спра вяд лі вас ці, аб леп шым гра мад стве і 
гла баль ным на ва коль ным ася род дзі, аб роў-
ных маг чы мас цях і па мяр коў нас ці, аб раз гля-
дзе на ва тар скіх ідэй і раз віц ці кры тыч на га мыс-
лен ня, або гэ та па-ра ней ша му свай го кштал ту 
Уто пія? 
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Summary

In article we observe the essence of the main scien-
tific perspectives in contemporary British and American 
sociology of education, i.e. functional, conflict, postmod-
ern, social democratic, neoliberal perspectives

Пас ту піў у рэ дак цыю 14.06.2011 г.

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




