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ВСТУП

Актуальність  дослідження. На  сучасному  етапі  в  умовах

реформування  всіх  ланок  українського  суспільства  надзвичайно  гостро

постає питання соціалізації підростаючого покоління. Соціально-економічні

й політичні перетворення найбільш суттєво впливають на процес включення

в суспільні відносини студентської молоді, кардинально змінюють зміст та

механізми  її  соціалізації.  До  найбільш  важливих  аспектів  соціалізації

студентства відносимо розвиток соціальної активності,  формування високої

професійної  компетентності,  самостійності,   творчої  ініціативи  юнаків  та

дівчат.  З  іншого  боку,  сучасна  вища  освіта,  соціальні  процеси,  що

відбуваються  у  вищих  навчальних  закладах,  визначально  впливають  на

соціально-економічний,  політичний  та  духовно-моральний  розвиток

суспільства.  Спрямованість  та  характер  протікання  процесу  соціалізації

студентської молоді в значній мірі зумовлюють перспективи розвитку всього

спектру суспільних відносин. 

У вітчизняній педагогіці вищої школи домінує ідея про неможливість

підготовки  повноцінного  фахівця  лише  в  межах  навчального  процесу.

Професійна підготовка студентів у вищих навчальних закладах традиційно

ґрунтується  на  основі  органічного  поєднання  навчання  та  виховання.

Правомірним та необхідним є розділення процесу виховання на дві складові:

виховання в процесі навчання та виховання в позанавчальний час. Питання

організації  позанавчальної  діяльності  студентів  традиційно  визначається

дослідниками як одна з найбільш гострих й актуальних проблем діяльності

вищих навчальних закладів. Усе більшого значення набувають дослідження

соціалізаційних  механізмів  позанавчальної  діяльності,  яка  забезпечує

формування  соціокультурних,  духовних,  моральних  основ  особистості

майбутнього фахівця. У вищих навчальних закладах позанавчальні заходи як

чинник  соціалізації  реалізуються,  насамперед,  у  межах  діяльності
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студентських громадських організацій та об’єднань. 

У  сучасному  світі  зросла  кількість  десоціалізованих  людей,

зменшилась значущість таких важливих інститутів соціалізації,  як сім’я та

освітні  заклади.  Останнім  часом  простежуються  тенденції  до

псевдосоціалізації, асоціалізації, поширення неконтрольованих суспільством

стихійних  явищ,  які  супроводжуються  аномійними  процесами

(лібералізацією  моралі,  споживацькими  інстинктами,  втратою

самоідентичності,  розірваністю  соціокультурних  зв’язків,  маргінальністю

світоглядної  парадигми,  індивідуалістськими  цінностями).  Особливо  ці

явища  поширені  серед  студентства,  де  часто  простежується  негативне

ставлення  молоді  до  своєї  країни,  неприйняття  громадянських  норм  і

цінностей.  Сучасні  студентські  організації  та  об’єднання охоплюють своїм

впливом  незначну  частину  юнаків  та  дівчат  і  досить  часто  неспроможні

створити  сприятливі  умови  для  розвитку  соціальної  активності  й  набуття

майбутніми фахівцями соціального досвіду.

Підвищення  соціалізаційного  впливу  студентських  організацій  та

об’єднань,  на  наш  погляд,  потребує  вивчення  й  використання  історико-

педагогічного досвіду соціалізації юнаків і дівчат у процесі навчання у ВНЗ.

Особливо  цікавим  і  повчальним  є  досвід  використання  соціалізаційних

можливостей  студентських  громадських  організацій  та  об’єднань  у  другій

половині ХХ століття. Критичне осмислення історико-педагогічного досвіду

має  для  України  дуже  важливе  соціально-політичне,  культурне  й  наукове

значення,  бо  дозволяє  об’єктивно оцінити явища та  події,  що відбулися  в

історії,  виокремити все  те,  що є  джерелом життєвих  сил нації,  внеском  у

загальнолюдську скарбницю. 

Проблеми  соціалізації  були  й  залишаються  в  полі  зору  філософів,

психологів,  соціологів,  педагогів.  У  філософському  контексті  процес

соціалізації  особистості  досліджували  С. Батенін,  Я. Гілінський,

С. Дригулієв,  М. Каган,  В. Москаленко,  В. Шепель.  Соціалізацію як процес

зміни  внутрішнього  стану  людини  під  виливом  соціальних  чинників
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докладно  розглядали  Д. Белл,  М. Вебер,  В. Добренков,  Е. Дюркгейм,

І. Ільїнський, Г. Маркузе, А. Маслоу, В. Райх. Соціально-психологічні аспекти

соціалізації  особистості  з  урахуванням  вікових  особливостей  висвітлено  в

працях  К. Абульханової-Славської,  Б. Афанасьєва,  Л. Божович,  Л. Буєвої,

Л. Виготського,  Р. Гурової,  І. Кона,  О. Леонтьєва,  А. Петровського,

О. Харчева,  М. Юркевича.  Педагогічні  основи  соціалізаційного  процесу

розкрито  в  роботах  І. Болдирєва,  Д.  Годзинського,  Я. Коломінського,

Л. Новикової,  А. Мудрика.  Характеристику процесу соціалізації  в контексті

соціально-педагогічної  роботи  подано  в  наукових  розробках  І. Звєрєвої,

А. Капської,  Л. Коваль,  С. Курінної,  М. Лукашевича,  Л. Міщик,

І. Огородникова,  С. Омельченко,  Ю. Сичова,  В. Слюсаренка,  Г. Філонова,

С. Харченка, С. Хлєбик, Н. Щуркової. 

Проблемам  соціалізації  студентської  молоді  значну  увагу  приділили

українські  вчені:  Р. Арцишевський,  І. Бех,  В. Болгаріна,  М. Боришевський,

С. Гончаренко,  Л. Завацька,  І. Зязюн,  Б. Кобзар,  Л. Коваль,  О. Кононко,

І. Костюк,  В. Кузь,  М. Лукашенко,  В. Москаленко,  Н. Ничкало,

В. Оржеховська, В. Постовий, В. Радул, О. Савченко, А. Сиротенко та ін. Цій

проблематиці  присвячені  докторські  дисертації  В. Жуковського,  І. Звєрєвої,

Г. Лактіонової,  С. Савченка  та  кандидатські  дисертації  Є. Гребенюка,

В. Іванова,  О. Карпенко,  О. Лютак,  Н. Огренич,  І. Печенко,  Р. Пріми,

В. Романової, І. Шоробури.

Історико-педагогічний  досвід  соціалізації  знайшов  відображення  в

дисертаційних  роботах  О. Жукової  „Соціалізація  особистості  в  системі

просвітницько-педагогічної діяльності Х. Алчевської”, Л. Боса „Соціалізація

української молоді кінця XIX – поч.  XXI ст.”, А. Забловського „Соціалізація

статево-вікових груп у традиційній культурі українців другої половини XIX –

поч.  XX ст.”, Л. Штефан „Становлення та розвиток соціальної педагогіки як

науки в Україні  (20-90-ті  рр.  ХХ ст.)”.  Певною мірою історико-педагогічні

аспекти соціалізації студентської молоді висвітлено в докторській дисертації

С. Савченка  „Науково-теоретичні  засади  соціалізації  студентської  молоді  в
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позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору”. 

Проведений  аналіз  наукової  літератури  свідчить,  що  проблема

соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях

в  історико-педагогічному  аспекті  спеціально  не  досліджувалась.  Сьогодні

постала  гостра  потреба  у  вивченні  й  творчому  використанні  потужного

потенціалу вітчизняного досвіду соціалізації  студентської  молоді в  60-80-х

роках XX століття. 

Отже, актуальність окресленої проблеми та її недостатня розробленість

в історико-педагогічній науці зумовили вибір теми наукового дослідження:

„Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях

(60-80-ті роки XX століття)”. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертаційну роботу виконано в межах комплексної науково-дослідної теми

„Вітчизняна  і  зарубіжна  педагогічна  спадщина  (друга  половина  ХІХ  –

початок  ХХІ  століття)”  (реєстраційний  номер  0106U013193),  що

розробляється  в  Луганському  національному  університеті  імені  Тараса

Шевченка.  Тему  дисертації  затверджено  на  засіданні  Вченої  ради

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №

3 від 26.10.2007 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у

галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 10 від 18.12.2007 р.).

Об’єкт  дослідження –  процес  соціалізації  молоді  в  студентських

громадських організаціях та об’єднаннях. 

Предмет  дослідження –  зміст  та  форми  соціалізації  молоді  в

студентських громадських організаціях  та об’єднаннях в Україні  в  60-80-х

роках XX ст. 

Мета  дослідження –  виявити  основні  напрями,  тенденції  та

особливості соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та

об’єднаннях у 60-80-х роках XX століття. 

Відповідно до мети та предмета дослідження визначено такі завдання:

1. Визначити сутнісні характеристики соціалізації студентської молоді в
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громадських організаціях  та об’єднаннях,  з’ясувати її  складові  та  змістове

наповнення.

2.  Розкрити  соціально-історичні  та  педагогічні  чинники,  що

зумовлювали  характер  соціалізації  студентської  молоді  в  громадських

організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках ХХ століття.

3.  Виявити  ступінь  розробленості  проблеми соціалізації  студентської

молоді в громадських організаціях та об’єднаннях у педагогічній теорії 60-80-

х років ХХ століття.

4. Обґрунтувати напрями, тенденції й особливості  розвитку практики

соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях у

60-80-ті роки XX ст. 

5. Окреслити шляхи використання позитивного історико-педагогічного

досвіду  соціалізації  молоді  в  студентських  громадських  організаціях  та

об’єднаннях у сучасних умовах. 

Хронологічні  межі  дослідження охоплюють  60-80-ті  роки  XX

століття.  Вибір  нижньої  межі  (60-ті  рр.  XX ст.)  пов’язаний з  активізацією

студентського  руху  як  чинника  соціалізації  молоді  в  умовах  послаблення

ідеологічного тиску та лібералізації суспільного життя в Україні, прийняттям

Закону „Про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток

системи народної освіти в СРСР” (1958). Верхню межу – 80-ті рр.  XX ст. –

обумовлено  закінченням  радянської  епохи  та  набуттям  Україною

незалежності.

Теоретико-методологічну  основу дослідження становлять  теорія

наукового  пізнання,  положення  про  діалектичний  взаємозв’язок  і

взаємозумовленість  явищ,  необхідність  їхнього  аналізу  в  конкретних

історичних  умовах,  принципи  історизму,  цілісності,  об’єктивності,

науковості,  системності,  методологічні  вимоги  до  наукового  вивчення

історико-педагогічного процесу (М. Богуславський, Л. Ваховський, Н. Дічек,

Г. Корнетов,  В. Краєвський,  О. Сухомлинська),  теоретичні  положення  про

періодизацію розвитку вітчизняної педагогічної думки (Н. Гупан, В. Курило,
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О. Cухомлинська),  ідеї  щодо  вдосконалення  вітчизняної  вищої  школи,

відображені в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до

2021 року, Законі України „Про вищу освіту”.

Для досягнення  визначеної  мети та розв’язання поставлених завдань

було застосовано  комплекс методів дослідження:  загальнонаукові  (аналіз,

синтез,  систематизація,  класифікація  літературних  джерел  й  архівних

матеріалів),  завдяки  яким  було  узагальнено  та  систематизовано  погляди

вітчизняних  та  зарубіжних  учених  на  проблему  соціалізації  студентської

молоді;  історичні  (хронологічний,  порівняльно-історичний,  історико-

типологічний),  які  дали  змогу  відтворити  розвиток  теорії  та  практики

соціалізації  студентів  у  досліджуваний  період  у  часовій  послідовності  та

конкретно-історичних формах вияву.

Джерельну  базу дослідження складають  фонди  Центрального

державного архіву вищих органів влади України (ЦДАВОВ України) (фонд

№166),  Центрального  державного  архіву  громадських  об’єднань  України

(ЦДАГО  України)  (фонд  №1),  законодавчі  та  нормативні  акти,  зокрема,

положення,  накази,  розпорядження  уряду  з  питань  освіти,  навчально-

методична документація вищих навчальних закладів України досліджуваного

періоду;  наукова  література  (історико-педагогічні,  психолого-педагогічні

праці,  дисертаційні  роботи,  монографії)  фондів  Національної  бібліотеки

України  імені  В.  Вернадського,  Державної  науково-педагогічної  бібліотеки

імені  В.  Сухомлинського,  Луганської  обласної  універсальної  наукової

бібліотеки  ім.  О.  Горького,  ресурси  електронних  бібліотек,  публікації  в

періодичних  виданнях  („Вопросы  общественных  наук”,  „Проблеми  вищої

школи”, „Знання та праця”, „Вестник высшей школы”, „Комуніст України”та

ін.); довідково-енциклопедичні видання; матеріали мережі Інтернет.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

–  уперше на  основі  цілісного  аналізу  виявлено  основні  напрями

соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях

(соціалізація  студентів  ВНЗ  у  процесі  наукової  діяльності;  соціалізація  в
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студентських будівельних загонах; соціалізація у студентських об’єднаннях

та клубах за інтересами), особливості й тенденції її розвитку в 60-80-ті роки

XX ст.,  окреслено  шляхи  використання  історико-педагогічного  досвіду  в

сучасних умовах;

–  удосконалено підходи  до  визначення  соціально-історичних  та

педагогічних  чинників  соціалізації  молоді  в  студентських  громадських

організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках XX століття. 

–  набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність та зміст

поняття „соціалізація студентської молоді”. 

До наукового обігу введено невідомі та маловідомі архівні документи,

публікації в періодичній пресі з досліджуваної проблеми.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх

використання  для  подальшої  наукової  розробки  історико-педагогічних

аспектів  соціалізації  студентської  молоді.  Доцільним  є  використання

матеріалів  дисертаційної  роботи  в  процесі  викладання  лекційних  курсів,

проведення семінарських занять з педагогіки, соціальної педагогіки, історії

педагогіки;  під  час  підготовки  навчальних  і  методичних  посібників  для

студентів  педагогічних  вишів  з  педагогіки,  історії  педагогіки,  соціальної

педагогіки;  у  науково-дослідній  роботі  студентів,  магістрантів;  у  системі

післядипломної педагогічної освіти й самоосвіти.

Апробація результатів дослідження здійснювалась через обговорення

на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та кафедри соціальної роботи,

під  час  щорічних  педагогічних  читань  у  Луганському  національному

університеті  імені  Тараса  Шевченка.  Основні  положення  дисертації  було

представлено на наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародних

–  „Ціннісні  пріоритети  освіти:  виклики  ХХІ  століття”  (Луганськ,  2011),

„Особистість  у  духовно-моральному  просторі  сучасного  світу”  (Луганськ,

2012); Всеукраїнських – „Радянське минуле в дзеркалі сучасних досліджень з

історії педагогіки” (Київ, 2010), „Образ дитини у вітчизняних і зарубіжних

дослідженнях” (Харків, 2011); „Українська педагогіка 1920-х років – сучасні
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оцінки й виміри” (Умань, 2012).

Публікації.  Результати  дослідження  відображено  в  9  одноосібних

публікаціях,  із  них:  8  –  у  фахових  виданнях  України,  1  –  у  зарубіжному

науковому виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із

вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (257

найменувань),  9  додатків  на  54  сторінках.  Загальний  обсяг  роботи  –  249

сторінок, із них основного тексту – 169 сторінок.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В

СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА

ОБ’ЄДНАННЯХ У 60-80-х рр. СТОЛІТТЯ  

1.1.  Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях

та об’єднаннях як педагогічна проблема

Проблеми  соціалізації  молоді  перебували  в  полі  зору  дослідників  із

початку ХХ століття.  Аналіз праць учених різних спеціальностей свідчить,

що наукової  інформації  про  види,  цілі,  механізм,  стадії,  етапи,  результати

соціалізації  багато.  Проте  педагогічну  складову  цього процесу  досліджено

недостатньо чи представлено на рівні застарілих поглядів. Бракує, на думку

науковців-педагогів,  і  досліджень,  присвячених  власне  студентам  як

особливій соціально-демографічній групі. 

Питання, пов’язані з активним входженням особистості в суспільство,

були  предметом  досліджень  у  різні  історичні  періоди.  Але  сам  термін

„соціалізація”  вперше  було  уведено  до  наукового  обігу  наприкінці  XIX

століття  американським  соціологом  Ф. Гіддінсом,  який  у  відомій  книзі

„Теорія соціалізації” розглядав цей процес як підготовку індивіда до життя в

суспільстві  та  розвиток  соціальної  природи  й  характеру  людини.

Призначення  соціалізації,  на  його  думку,  полягало  також  у  формуванні

„соціального  розуму”  та  „плюралістичної  поведінки”.  Деякі  дослідники

вважають,  що  право  першості  на  використання  терміну  „соціалізація”

належить  Т. Парсонсу.  Цим  словом  він  визначав  процес  безперервного

цілежиттєвого входження людини в суспільство, процес  „олюднення” через

накопичення  соціального  досвіду,  оволодіння  базовою  культурою,  що

дозволяє  людині  жити  в  суспільстві  постійно  вдосконалюватися,

реалізовувати  себе  як  особистість,  посідати  певне  місце  в  суспільстві,

колективі, сім’ї [77, с. 9-14]. 

Поняття  „соціалізація”  всебічно  характеризується  також і  в  сучасній
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вітчизняній соціологічній, психологічній і соціально-педагогічній літературі.

У  соціологічному  довіднику,  підготовленому  колективом  авторів  під

керівництвом В. Воловича, соціалізація визначається як процес формування

основних параметрів людської особистості (свідомості, почуттів, здібностей

тощо)  на  основі  навчання  й  виховання,  засвоєння  соціальних  ролей,  у

результаті  чого  людина  стає  членом  сучасного  йому  суспільства.  Через

соціалізацію  здійснюється  наслідування  та  перетворення  індивідами

соціального досвіду у власні установки, орієнтації, навички, уміння, здібності

[191, с. 236].

У  психологічній  літературі  акцентовано,  що  соціалізація  передбачає

взаємодію людини із соціальним оточенням,  яке впливає на формування її

певних соціальних якостей та рис, на активне засвоєння й відтворення нею

системи суспільних зв’язків [116, с. 82].

Учені-педагоги  розглядали  соціалізацію  як  процес  засвоєння  та

активного відтворення людиною соціального досвіду, оволодіння навичками

практичної та теоретичної діяльності, перетворення наявних взаємин у якості

особистості  [167,  с.  87]. І. Звєрєва,  Л. Коваль  і  С. Хлєбік  підкреслили,  що

соціалізація є „історично зумовлений процес розвитку особистості, надання

та  засвоєння  індивідом цінностей,  норм,  установок,  зразків  поведінки,  що

притаманні  певному  суспільству.  Його  результатом  є  активне  відтворення

особистістю набутого соціального досвіду у своїй діяльності та спілкуванні.

Соціалізація,  на  їх  думку,  може відбуватися  як  в  умовах виховання,  тобто

цілеспрямованого формування вихованця, так і в умовах стихійного впливу

на особистість” [72, с. 5].

На  сучасному  етапі  поняття  „соціалізація  особистості” все  частіше

визначається як двобічний процес. У зв’язку з цим характерним є визначення,

дане Г. Андреєвою. Вона вважала, що „соціалізація – це двобічний процес,

який містить, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду через

входження в  соціальне  середовище,  систему соціальних зв’язків,  з  іншого

боку, процес активного відтворення індивідом систем соціальних зв’язків за
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рахунок  його  активної  діяльності,  активного  включення  в  соціальне

середовище” [5, с. 276].

Такої ж думки дотримувалася А. Капська, яка вважала, що „соціалізація

–  це  двобічний  взаємозумовлений процес  взаємодії  людини й  соціального

середовища, який передбачає її включення в систему суспільних відносин як

через  засвоєння  соціального  досвіду,  так  і  самостійного  відтворення  цих

відносин, під час яких формується унікальна, неповторна особистість” [187,

с.9].

Важливими  є  узагальнення  А. Мудрика  щодо  складових  соціалізації.

Дослідник умовно виділив чотири складники цього процесу:

– стихійну соціалізацію людини у взаємодії та під впливом об’єктивних

умов  життя  суспільства,  зміст,  характер  та  результати  яких  визначаються

соціально-економічними та соціокультурними реаліями; 

– відносно спрямовану (скеровану) соціалізація, коли держава вживає

певні  економічні,  законодавчі,  організаційні  заходи  для  розв’язання  своїх

завдань,  які  об’єктивно  впливають  на  зміни  можливостей  та  характеру

розвитку,  на  життєвий  шлях  тих  чи  інших  соціально-професійних,

етнокультурних та вікових груп; 

– відносно  соціально  контрольовану  соціалізацію  (виховання)  –

планомірне створення суспільством та державою правових, організаційних,

матеріальних і духовних умов для розвитку людини;

– свідому самозміну людини, що має просоціальний, асоціальний чи

антисоціальний  вектор  (самоформування,  самовдосконалення,

саморуйнування), відповідно до індивідуальних ресурсів та об’єктивних умов

життя [129, с. 15].

А. Мудрик  також  зазначив,  що  всі  численні  концепції  соціалізації

тяжіють до одного з двох підходів,  які  різняться лише оцінкою ролі самої

людини у процесі соціалізації. 

Перший  підхід  передбачає  пасивну  позицію  людини  у  процесі

соціалізації,  а  саму  соціалізацію  розглядає  як  процес  її  адаптації  до
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суспільства,  яке  формує  кожного  свого  члена  згідно  з  притаманною йому

культурою. Цей підхід вчені визначили як  суб’єкт-об’єктний (суспільство –

суб’єкт впливу, а людина – його об’єкт). 

Прихильники другого підходу вважали, що людина бере активну участь

у процесі соціалізації,  не лише адаптується до суспільства, а й впливає на

свої  життєві  обставини та  на формування власної  особистості.  Цей підхід

можна визначити як суб’єкт-суб’єктний [129, с. 20-21]. 

Прибічником  першого  підходу  був  французький  соціолог  Еміль

Дюркгейм, який, розглядаючи процес соціалізації, вважав, що активне начало

в  ньому  належить  суспільству,  і  саме  воно  є  суб’єктом  соціалізації.

Досліджуючи відношення людини й суспільства, він неодноразово звертався

до  питань  соціалізації  та  виховання  підростаючих  поколінь  і  розумів  під

вихованням  тиск  соціального  середовища,  який  щохвилинно  відчувається

дитиною. Цей тиск намагається сформувати її за своїм зразком і має своїми

представниками  та  посередниками  батьків  і  вчителів.  Кожне  суспільство,

вважав  він,  має  певний  ідеал  людини,  який  не  лише  в  моральному  та

інтелектуальному,  але  навіть  у  фізичному  аспекті  до  відомого  ступеню  є

універсальним,  однаковим  для  всіх  його  членів.  У  той  же  час  у  межах

кожного суспільства ідеал людини має свої особливості  залежно від низки

чинників,  характерних  для  цього  суспільства.  Проте  ці  особливості  не

можуть бути суттєвими.  „Суспільство,  –  писав він,  –  може вижити тільки

тоді, коли між його членами існує значна ступінь однорідності”. Тому воно

прагне сформувати людину „за своїм зразком”. Інакше кажучи, стверджуючи

пріоритет суспільства у процесі соціалізації людини, Е. Дюркгейм розглядав

останню як об’єкт соціалізуючих впливів суспільства [51, с. 127]. 

Результати  теоретичних  побудов  Е. Дюркгейма  стали  основою

розгорнутої  соціологічної  теорії  функціонування  суспільства,  що  описує

зокрема й процес інтеграції  людини в соціальну систему. В одній із таких

теорій, розроблених американцем Т. Парсоном, соціалізація в будь-якій ролі

(чоловіка,  жінки,  працівника)  тягне  за  собою  появу  в  людини  почуття
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неповноцінності.  Це  почуття  знаходить  вираження  в  різних  формах:  в

індивідуально  відхиленій  поведінці;  у  створенні  компенсуючих субкультур

(підліткових,  кримінальних  тощо);  у  появі  субкультур,  що  відкидають

потребу в досягненнях (хіпі, кришнаїти).

Під  впливом  ідей  Т. Парсона  інші  відомі  дослідники  соціалізації

(Дж. Х. Баллантайн, Е. Макнейл, Дж. У. Огбю) теж розглядали її як суб’єкт-

об’єктний процес. Такий підхід визначив і ключові поняття в їхньому аналізі

соціалізації:  інтернаціоналізацію,  прийняття,  освоєння,  адаптацію.  Як

типовим  прикладом  розкриття  сутності  соціалізації  представниками  цього

підходу  можна  навести  визначення,  подане  в  міжнародному  словнику

освітніх термінів Г. Террі Пейджа, Дж. Б. Томаса, Алана Р. Маршала (1987 р.):

„Соціалізація  –  це  процес  освоєння  ролей  та  очікуваної  поведінки  у

стосунках  з  родиною  і  суспільством  та  розвиток  задовільних  зв’язків  з

іншими людьми” [129, с. 21].

Засновниками  суб’єкт-суб’єктного  підходу  (Ч. Кулі,  Р.Томас,

Ф. Знаненський,  Д.  Мід)  підкреслювали  активну  роль  людини  у  процесі

соціалізації. Їх ідеї вплинули на розробку концепції „активної” соціалізації.

У. Уентворт,  один  із  представників  цього  підходу,  вважав,  що  процес

соціалізації,  будучи  частиною  реальної  культури  суспільства,  є  за  своєю

природою інтерсуб’єктним. Дитина від народження стає його повноправним

учасником.  Концепція  будується  на  двох  положеннях:  а)  суспільство  не  є

домінуючою  детермінантою  у  процесі  соціалізації  особистості;

б) особистість і суспільство взаємопроникають. Це означає, що дитина може

бути і як „соціалізатором” по відношенню до батьків. Вона спрямовує їхню

поведінку  так,  що  батьки  належне  чином  виявляють  турботу  про  її

нормальний розвиток.

С. Харченко зазначив, що в аспектах цього підходу соціалізацію можна

трактувати  як  „розвиток  та  самозмінення  людини  в  процесі  засвоєння  та

відтворення  культури,  що  відбувається  у  взаємодії  людини  зі  стихійними,

відносно керованими та цілеспрямовано створеними умовами життя на всіх
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вікових етапах” [225, с. 57-58] . 

Як  бачимо,  прихильники  цього  підходу  відвели  людині  в  процесі

соціалізації  активну  позицію,  здатність  впливати  на  формування  власної

особистості. Цей вмотивовано системний концептуальний підхід стає певною

віхою щодо розробки цієї проблеми, і ми будуємо наше історико-педагогічне

дослідження,  грунтуючись  саме  на  ньому,  бо  діяльність  студентів  у

молодіжних  організаціях  передбачає  активне  включення  їх  у  соціальні

процеси.

С. Іконнікова,  на  наш погляд,  справедливо  підкреслила,  що  важливо

звернути увагу на основні етапи соціалізації як процесу перетворення молоді

в  покоління  дорослих  людей,  котрі  уособлюють  у  собі  основні  риси

сучасного  суспільства.  На  першому  етапі  соціалізації молодь  є  переважно

об’єктом впливу  старших поколінь,  які  передають  їй  свій  досвід  у  різних

сферах життєдіяльності, зокрема й у соціально-культурній сфері. Другий етап

соціалізації  передбачає залучення  молоді  до  світу  „дорослих”  стосунків:

молодь  починає  працювати,  використовувати  політичні  та  громадянські

права,  активно  опосередковувати  соціально-культурні  цінності,  накопичені

суспільством.  На  цьому  етапі  молоде  покоління  все  ще  продовжує  бути

об’єктом  суспільних  впливів,  воно  все  більш  упевнено  починає  набувати

якостей суб’єкта соціально-культурної творчості.  Третій етап є завершенням

процесу молодіжної соціалізації, коли молодь стає повноцінним компонентом

виробничих  сил  та  виробничих  стосунків,  починає  уособлювати  в  собі

найхарактерніші  риси  суспільства  в  цілому,  стає  активним  суб’єктом

соціально-культурної творчості [205, с. 85-86].

Оскільки  предметом  нашого  дослідження  є  соціалізація  студентської

молоді у громадських організаціях та об’єднаннях, що не може бути лише

процесом  засвоєння  соціального  досвіду,  вона  завжди  передбачає

самореалізацію  та  саморозвиток  особистості,  у  процесі  яких  відбувається

актуалізація як засвоєної системи соціальних зразків, так і створення нових. 

Соціалізація відбувається в контексті взаємодії дітей, підлітків, юнаків
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із великою кількістю різних умов, які більш чи менш активно впливають на

їхній розвиток. Саме ці умови, що впливають на людину, і прийнято називати

факторами. Їх умовно можна об’єднати в чотири групи:

– мегафактори (мега – дуже великий, загальний) – космос, планета,

світ, які в тій чи тій мірі впливають на соціалізацію всіх жителів Землі; 

– макрофакори  (макро  –  великий)  –  країна,  етнос,  суспільство,

держава, які впливають на соціалізацію всіх, хто проживає в певних країнах; 

– мезофактори (мезо – середній, проміжний) – умови соціалізації,

великих  груп  людей,  які  характеризуються  за  місцем  і  типом  поселення

(регіон, місто, село), за належністю до тих чи тих засобів масової комунікації

(радіо, телебачення тощо,) за належністю до тих чи тих субкультур; 

– мікрофактори  –  фактори,  що  безпосередньо  впливають  на

конкретних  людей  –  сім’я,  школа,  сусідство,  групи  ровесників,  виховні

організації,  різноманітні  громадські,  державні,  релігійні  приватні  та  інші

організації, мікросоціум [129, с. 10-11].

Для  нашого  дослідження  неможливо  обійтись  без  осмислення  такої

категорії,  як  „інститути  соціалізації”.  На  думку  С. Савченка,  система

інститутів  соціалізації  являє  собою  досить  стійкі  форми  організації

суспільних відносин, що забезпечують формування соціального організму як

цілого,  його  стабільність,  спадкоємність  соціального  досвіду.  У  понятті

інституту соціалізації  вчений виділив два  аспекти.  По-перше,  це ціннісно-

нормативна структура суспільства, яка включає в себе комплекс цінностей,

принципів,  норм,  установок,  конституюючих  різні  сфери  діяльності.  По-

друге,  це  суспільні  системи,  з  якими пов’язані  цілком конкретні  соціальні

спільноти:  організації,  групи,  прошарки.  Обидва  названі  аспекти

взаємопов’язані: цінності об’єктивовані, а інститути соціалізації реалізують

свої функції, ураховуючи суб’єктивні моменти. 

Найбільш  відомими  та  загальновизнаними  інститутами  є  сім’я,

дошкільні  дитячі  заклади,  школа,  системи  професійно-технічної  та  вищої

освіти, трудові колективи, армія, неформальні молодіжні об’єднання, ЗМІ та
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інші.  Провідною  характеристикою,  на  думку,  С. Савченка,  будь-якого

інституту  соціалізації  є  ступінь  його  соціалізаційних  можливостей,  які

можуть бути високими як, наприклад, у школі чи ВНЗ, або низькими, як у

деяких трудових колективах. 

Досліджуючи процес соціалізації  молоді у студентських громадських

організаціях  та  об’єднаннях,  ми  підтримуємо  позицію С. Савченка,  що  „в

системі  вищої  освіти  соціалізаційна  функція  є  провідною,  педагогічно

організованою  та  керованою,  а,  отже,  ефективність  соціалізації  з  позиції

суспільної значущості в ній максимальна” [173, с.124-125].

Для  розуміння  завдань  і  сутності  процесу  соціалізації  студентства

вагоме  значення  мають  ідеї  А. Асмолова  щодо  механізмів  соціалізації.

Дослідник  подав  загальну  схему  процесу  й  відтворення  суспільно-

історичного досвіду: 

1) соціальна конкретно-історична система суспільства, спосіб життя в

цій системі, зокрема й у культурі; 

2)  процес  спільної  діяльності  членів  суспільства  в  соціальній  групі

(механізм інтеріоризації); 

3) формування особистості; 

4) вияв особистості як суб’єкта діяльності (механізм екстеріоризації);

5) перебудова спільної діяльності соціальної групи; 

6) перебудова способу життя в цій соціальній системі [10, с. 115] . 

У  науковій  психологічній  літературі  є  й  інші  підходи  до  вивчення

механізмів  соціалізації.  Основними  механізмами  соціалізації,  на  думку

В. Мухіної, є ідентифікація й відособлення особистості [130; 131]. Відомий

психолог А. Петровський вважав,  що механізм соціалізації  складають фази

адаптації,  індивідуалізації  й  інтеграції  в  процесі  розвитку  особистості,  які

закономірно змінюють одна одну [155, с. 78 ].

Серед  педагогічних  класифікацій  соціалізаційних механізмів  для  нас

найбільший  інтерес  становлять  класифікації,  розроблені  А. Мудриком  і

С. Савченком.  Перша  ґрунтується  на  визнанні  того,  що  в  основі
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соціалізаційного  процесу  лежать  універсальні  механізми,  які  необхідно

враховувати й використовувати у процесі виховання:

1. Традиційний механізм соціалізації (сім’я, найближче оточення).

2. Інституціональний  механізм  соціалізації  (інститути  суспільства

та  організації,  у  нашому  випадку  студентські  громадські  організації  та

об’єднання).

3. Стилізований механізм (через субкультурні утворення, у нашому

випадку через студентську субкультуру);

4. Міжособистісний механізм (через референтні групи);

5. Рефлексивний  механізм  (через  індивідуальні  переживання  та

усвідомлення).

Оскільки в колі нашого дослідження є процес соціалізації студентської

молоді, то нам є близькою класифікація С. Савченка, який визначив провідні

механізми  соціалізації  саме  студентів:  а)  творча  перетворювальна

позанавчальна  діяльність;  б)  діалогічне  спілкування;  в)  особистісно

орієнтована  ситуація,  яка  є  продуктом  взаємодії  в  процесі  розв’язання

творчих  завдань  і  міжособистісного  спілкування;  г) процес  самовиховання

особистості студента [174, c. 125]. 

Для  більш глибокого  розуміння  сутності  поняття  „соціалізація”  його

треба співвіднести з іншими близькими за змістом поняттями. Починаючи з

90-х років,  у  педагогічній  науці  розглядалось  питання про співвідношення

категорій „соціалізація” та „виховання” (О. Газман, Л. Гордін, М. Лукашевич,

А. Мудрик та ін.). Спільною для всіх науковців було трактування виховання

як складової, педагогічно керованої частини соціалізації. 

Так,  Л. Гордін  вважав,  що  виховання  –  це  об’єктивне,  закономірне

явище  життя  суспільства,  цілісний  процес  становлення  особистості,

взаємопов’язані сторони якого – освіта,  навчання й розвиток – включені  в

певну систему відносин [40, с. 40].

Зваженою та переконливою виявляється позиція О. Газмана, на думку

якого, виховання  –  це  провідний  чинник  соціалізації  особистості,  яка
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формується  під  впливом  зовнішніх  (соціалізація)  і  внутрішніх

(індивідуалізація) процесів. При цьому автор вважав, що „процес соціалізації

звичний для нашої школи, освоєний нею. А інший, так само важливий процес

– індивідуалізації – для багатьох педагогів зовсім нова справа” [33, с. 28].

Для  нас  становить  інтерес  і  позиція  А. Мудрика,  який  вважав,  що

розвиток – загальний процес становлення людини; соціалізація – розвиток,

зумовлений  конкретними  соціальними  умовами,  а  виховання  –  відносно

контрольований процес розвитку людини у процесі її соціалізації [128, с. 48].

Деякі  вчені  ототожнюювали  поняття  „соціалізація”  й  „виховання”,

підкреслюючи, що останнє використовується щонайменше у двох значеннях.

Г. Андрєєва з цього приводу зауважувала: „У вузькому смислі слова термін

„виховання”  означає  процес  цілеспрямованого  впливу  на  людину  з  боку

суб’єкта виховного процесу з метою передачі йому певної системи уявлень,

норм тощо. У широкому смислі слова під „вихованням” ми розуміємо вплив

на  людину  всієї  системи  суспільних  зв’язків,  із  метою  засвоєння  нею

соціального досвіду.  Якщо вживати  термін „виховання”  у  вузькому смислі

слова,  то  соціалізація  відрізняється  за  своїм  значенням  від  процесу,  який

описується терміном „виховання”. Якщо ж це поняття вживати в широкому

значенні, то різниця ліквідується” [6, с. 117].

Дещо  відрізняється  від  зазначеної  наукова  позиція  А. Капської,  яка

вважала, що соціалізацію як наукову категорію, необхідно чітко відділити від

поняття „виховання” завдяки таким її особливостям: 

1) відносна стихійність цього процесу, який характеризується не завжди

передбаченим, цілеспрямованим впливом середовища;

2) механічне засвоєння соціальних норм і цінностей, яке відбувається в

результаті  діяльності  і  спілкування  особистості,  її  взаємодії  з  мікро-  і

макросередовищем;

3)  зростання  в  міру  дорослішання  самостійності  особистості  щодо

вибору  соціальних цінностей  і  орієнтирів,  середовища  спілкування,  якому

віддається перевага [187, с. 9]. 
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Завершуючи  розгляд  взаємозв’язку  понять  „соціалізація”  та

„виховання”,  наведемо думку Н. Срєбної,  бо вона розглядала цю проблему

щодо студентства. Автор вважала, що соціалізаційний процес можна уявити

як  єдність  трьох  взаємопов’язаних  систем:  1)  стихійної  соціалізації;

2) спеціально  організованої  соціалізації  і  3) само  соціалізації  або

самовиховання  особи.  У  цій  тріаді  „виховання  є  цілеспрямованою

(керованою,  організованою,  регульованою)  соціалізацією  індивіда”  [194,

с. 37].

Підсумовуючи  вищесказане,  констатуємо,  що  більшість  дослідників

визначала  виховання  як  складову  і,  що  дуже  важливо,  керовану  частину

соціалізації,  а  отже,  процес  соціалізації  за  умови  оптимальної  організації

може бути контрольованим та педагогічно керованим. 

Серед  досліджень  вітчизняних  дослідників  для  нас  має  особливе

значення  праця  С. Савченка. Це пов’язано  з  тим,  що вона,  з  одного  боку,

безпосередньо присвячена  ревізії  й  уточненню  традиційних  уявлень  про

соціалізацію,  з  іншого  –  у  ній  об’єктом  соціалізаційного  процесу  є

студентська молодь.

Відзначаючи  трансформації,  характерні  для  соціалізації  в  сучасних

умовах,  автор  підкреслив,  що  у  вітчизняній  і  зарубіжній  літературі  все

частіше  звучить  думка  про  розширення  змісту  сучасного  соціалізаційного

процесу студентства, зокрема, засвоєння й відтворення соціального досвіду

доповнено новим компонентом – соціальною творчістю студентів. На думку

С. Савченка,  це  дозволяє  розглядати  соціалізацію  студентства  не  як

двобічний,  а  як  трибічний  процес.  Соціальну  творчість  розуміємо  як

творчість вищого порядку, форму діяльності, що призводить до утвердження

якісно нових зв’язків та взаємин у різних галузях життєдіяльності й втілює

прогресивні потреби суспільства [174, с. 148]. 

Особливу  увагу  в  науковій  літературі  звернено  на  стадійний,  або

фазний, характер соціалізації, що частково збігається із віковими періодами

та  основними моментами життєвого  шляху  людини в  суспільстві,  вірніше
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процесом становлення людини як особистості та початку самостійного життя

соціалізованого індивіда. Так, І. Кон розглядав як основні стадії соціалізації

етапи  формування  особистості  в  дитинстві,  підлітковому  віці  та  юності  й

відповідно   їм  основні  механізми  соціалізації,  до  яких  відносить  родину,

спеціальні  заклади  суспільного  виховання  –  ясла,  дитячі  садки,  школи,

формальні й неформальні вікові групи та організації тощо [86, с. 22,].

На думку Н. Андрєєнкової,  „соціалізація індивіда як активний процес

продовжується  не  все  життя,  а  лише  період,  необхідний  для  стійкої

інтерналізації  комплексу  норм,  ролей,  для  вироблення  стійкої  системи

соціальних орієнтацій, установок тощо, тобто протягом часу, необхідного для

становлення індивіда як особистості” [7, c. 45].

Більш  чітку  періодизацію  соціалізаційного  процесу  запропонував

Н. Пасько.

Перший  період  –  соціалізація  дитини  до  вступу  до  школи,  коли

соціальний досвід формується достатньо цілісно та всебічно. 

Другий період соціалізації – шкільні роки, коли в соціальному досвіді

переважають навчально-пізнавальна діяльність. При цьому соціальний досвід

відрізняється  двома  важливими  особливостями:  по-перше,  освоєння

соціальної дійсності відбувається у формі найбільш загальних характеристик,

понять,  без  конкретизації,  деталізації  їх,  і,  по-друге,  освоєння  соціальної

дійсності у формі навчання та пізнання дещо спрощено та формалізовано. 

Третій період соціалізації пов’язаний з початком трудової діяльності, із

підвищенням рівня загальноосвітньої підготовки без відриву від виробництва

або зі вступом до середнього спеціального чи вищого навчального закладу:

при цьому відбувається  (якщо брати  останнє)  перехід  до нової  суспільної

групи – студентства. 

Студентська  діяльність  –  це  нова  форма  суспільної  практики,  що

визначає важливість цього періоду соціалізації для значної частини молоді. 

Із моменту вступу до вищого навчальго закладу і до його закінчення

студент  –  активний  об’єкт  і  суб’єкт  суспільних  відносин.  Формування
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майбутнього спеціаліста пов’язане з процесами пізнання, праці, спілкування,

входження  до  нового  середовища,  освоєння  нових  суспільних  ролей,

регулятивних принципів  тощо.  Ці  процеси,  у  яких  особистість  є  об’єктом

суспільних  відносин,  визначає  новий  етап  у  її  розвитку,  новий  ступінь

соціалізації особистості [150, с. 24-26].

Оскільки ми розглядаємо історико-педагогічні аспекти соціалізації саме

студентської  молоді,  зупинимося  більш  докладно  на  характеристиці  цієї

соціально-демографічної групи.

На  думку,  Г. Овчаренко,  під  час  визначення  поняття  „студентська

молодь”  слід  ураховувати  вікові,  соціально-психологічні,  соціально-

демографічні,  професійні  та  інші  ознаки.  Насамперед,  слід  розрізняти

поняття студентство,  яке більш широке за змістом,  та студентська молодь.

Студентство може охоплювати людей, що навчаються у вищих навчальних

закладах, але за віком уже не належать до молоді як соціально-демографічної

групи.  Поняття  „студентська  молодь” ураховує  як  соціальні,  так  і  вікові

параметри.  Належність  до  студентської  молоді  за  віком  визначається

рамками,  нижня межа яких на практиці  розмита й визначається наявністю

атестату про середню освіту,  а верхня традиційно не виходить за  30-річну

межу [143, с. 28]. 

Період навчання у вищих навчальних закладах – це важливий період

соціалізації людини. У студентському віці діють усі механізми соціалізації:

засвоєння  соціальної  ролі  студента,  підготовка  до  оволодіння  соціальною

роллю  спеціаліста-професіонала,  механізми  наслідування  та  механізми

соціального  впливу  з  боку  викладачів  та  студентської  групи.  Явища

конформізму також можуть простежуватися в студентському середовищі. 

Студентський вік характеризується також прагненням юнаків і  дівчат

самостійно й активно обирати певний життєвий стиль та ідеал, що відповідає

умовам  соціалізації.  Юнацький  вік  можна  характеризувати  як  усталену

концептуальну  соціалізацію,  коли  формуються  базові  властивості

особистості. При цьому засвоюються як норми відносин між людьми, так і

23



професійно-трудові вміння й навички. У подальшому людина вже не лише

засвоює  соціальний  досвід,  а  й  відтворює  його  через  активний  вплив  на

середовище через свою діяльність [152,  с. 85].

Студентське життя  для  молодої  людини –  це  не  лише підготовка  до

майбутньої  діяльності,  але  й  ступінь  самого  життя,  його  значна  частина.

К. Ушинський  вважав  період  життя  людини  від  16  до  22-23  років

вирішальним:  „Саме тут завершується період утворення окремих уявлень, і

якщо  не  всі  вони,  то  значну  їх  частину  погруповано  в  єдину  мережу,

достатньо  простору,  щоб віддати рішучу перевагу  тому чи тому напрямку

думок  людини  та  її  характеру.  Важливо,  щоб  матеріал,  який  у  цей  час

вливають у душу юнакам був високої якості” [218, с. 441-442].

Особливістю  студентського  віку  є  те,  що  „у  віковому  й  соціально-

професійному  плані  це  період  найактивнішого  розвитку  моральних  та

естетичних  почуттів,  становлення  і  стабілізації  характеру,  і,  що  особливо

важливо,  оволодіння  повним  комплексом  соціальних  функцій  дорослої

людини, включаючи громадянські, суспільно-політичні, трудові” [3, с. 334].

Студентські  роки  –  це  час  самоаналізу  та  самооцінок,  „становлення

особистості  від  зовнішнього вигляду  до  того,  що  визначає  сутність

особистості – характер, світогляд” [175, с. 17]. Усі ці особливості необхідно

враховувати  в  навчально-виховному  процесі,  у  діяльності  студентських

громадських  організацій  та  об’єднань;  без  цього  неможливо  ефективно

керувати розвитком особистості, студентством як соціальною групою. 

На сутнісні характеристики студентської молоді вказував С. Савченко.

Узагальнивши думки різних авторів, він дійшов висновку, що, по-перше, за

статевими,  соціальними,  віковими  показниками  студентство  є  найбільш

мобільною  групою,  склад  якої  кожні  п’ять  років  змінюється;  по-друге,

студентство  –  це  відносно  автономна  соціальна  група  з  підвищеною

адаптативністю до різноманітних соціально-економічних і політичних змін у

суспільстві,  інституціональних  і  ціннісно-нормативних  актів;  по-третє,  зі

студентством  у  суспільстві  традиційно  пов’язують  конкретні  напрямки  й
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темпи соціальних змін, у яких воно бере найактивнішу участь; по-четверте,

студентство має значний інтелектуальний потенціал і відрізняється почуттям

соціального  альтруїзму;  по-п’яте,  у  суспільстві  студентство  відіграє

суперечливу роль, бо, з одного боку, є суб’єктом нової соціальної діяльності, з

іншого – є чинником суспільної стабільності, маючи своєрідний привілей на

майбутнє [173, с. 79].

Загальна  демократизація  та  гуманізація  суспільного  життя  в

пострадянських  країнах  обумовили  офіційне  визнання  та  стимулювання

діяльності  молодіжних  громадських  організацій  на  території  цих  країн,

закріплення  їх  статусу,  прав та  можливостей,  що уможливило активізацію

діяльності цих організацій.

Результати  низки  досліджень  російських  (О. Волохов,  В. Грібанов,

Д. Кірш, Р. Літвак, Т. Пташко, С. Тетерський) та вітчизняних (М. Баянівська,

І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Ю. Поліщук, С. Харченко) науковців дають підстави

стверджувати,  що  молодіжні  громадські  об’єднання  являють  собою

сформовані  інститути  соціалізації  молодого  покоління.  У  соціальній

структурі  суспільства  вони стали  повноправними соціальними суб’єктами.

Основним  завданням  соціально-педагогічної  діяльності  молодіжних

організацій є сприяння процесу соціалізації та соціального виховання молоді.

Проведений  аналіз  теоретичних  джерел  засвідчив,  що  у  працях

російських та українських науковців простежується полісемія у визначенні

поняття „молодіжна організація”.

Окрім характеристики молодіжної організації на основі соціологічних,

політико-правових,  соціокультурних  підходів  (Г. Головенько,

О. Корнієвський,  Г. Грібанов,  А. Запесоцький),  є  ще  визначення  сутності

молодіжних організацій у соціально-педагогічному аспекті.

А. Мудрик  у  межах  розробленої  факторної  моделі  соціалізації

відносить  молодіжні  організації  до  одного  з  різновидів  соціальних

організацій – виховних організацій, у яких існує фіксоване членство, а також

системи влади,  соціальних ролей  та  формальних позитивних і  негативних
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санкцій.

Із  цього  погляду  молодіжна  організація  розглядається  як  спеціально

створена  громадська  організація,  основним  завданням  якої  є  соціальне

виховання окремих вікових груп населення [129, с. 109]. В усіх молодіжних

виховних  організацій  загальне  завдання  –  виховання  людини,  але

розв’язується  воно  кожною  з  організацій  по-різному,  що  обумовлює

специфіку їх діяльності.

Р. Літвак  розглядала  дитячі  та  молодіжні  організації  як  важливий

компонент  цілісної  соціально-педагогічної  системи  суспільства,  що

забезпечує входження особистості в соціальне життя на основі організованої

соціальної  практики.  Вона  підкреслила,  що  молодіжна  організація  –  це

соціально-педагогічне суспільне формування, самостійна інтеграція підлітків,

молодих людей та дорослих, об’єднаних на добровільній основі для спільної

діяльності  з  метою задоволення  індивідуальних та  соціальних потреб,  яка

сприяє соціалізації особистості підлітка чи молодої людини [113, с. 336].

Зазначимо, що сьогодні в літературі немає не лише чітко визначеного

поняття  „молодіжна організація”, але і єдиної класифікації цих організацій.

На  сьогодні  є  кілька  підходів  до  визначення  критеріїв  класифікації:

марксистський, психологічний, соціологічний, юридичний тощо.

Так,  прибічники  марксистського  підходу  за  основу  беруть  класову

належність членів тієї чи тієї організації.  Психологічний підхід передбачає

класифікацію молодіжних структур, виходячи з ролі  „peer group” у процесі

виникнення  організації.  Під  час  використання  юридичного  підходу  за

головний  критерій  існування  організації  береться  реєстрація  та  статутно

оформлена задекларована мета її діяльності.

Більшість учених-педагогів  як підставу для класифікації  беруть саме

мету  діяльності  молодіжних  організацій,  акцентуючи  на  її  педагогічній

складовій. Наприклад, російський дослідник Д. Кірш стверджував, що цілі та

завдання  молодіжних  організацій  здатні  стати  основою  для  виявлення

видових різниць між ними.  Свою позицію він  обґрунтовував  так.  Під  час
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визначення  власної  мети  діяльності,  вважав  учений,  молодіжні  організації

намагаються враховувати суспільно-політичну та педагогічну значущість того

соціального досвіду, який зможуть отримати учасники такого формування. І

саме соціально значуща діяльність як мета є однією з головних ознак,  що

відрізняє молодіжну організацію від інших суспільних об’єднань, і тому її і

треба розглядати як головний критерій для класифікації.  За цим критерієм

Д. Кірш  виділив  молодіжні  екологічні  організації,  військово-патріотичні,

фізкультурно-оздоровчі тощо [67, с. 9].

З  урахуванням  цього  критерію  М. Кульпєдінова  розподілила  всі

молодіжні організації на три групи. 

До  першої  групи  дослідниця  віднесла  організації,  що  визначають

головною  метою  задоволення  інтересів,  запитів,  потреб  своїх  членів;

передачу їм знань, розвиток умінь та навичок і, як наслідок, включення їх у

соціальну практику. До цієї ж категорії відносяться й ті молодіжні організації,

які  були  з  самого  початку  створені  виключно з  метою освіти  молоді,  але

поступово перетворилися в утворення, що знайшли більш широку соціально

значущу мету.

Другу  велику  групу  серед  усіх  різновидів  молодіжних  організацій

складають  ті  з  них,  що  здатні  через  залучення  до  різноманітних  видів

діяльності приєднати молоду людину до соціальної практики. До цієї групи

відносяться туристичні, спортивні, військово-патріотичні, юридичні та інші

організації.

До третьої групи М. Кульпєдінова віднесла ті молодіжні організації, які

із самого початку знайомства з підлітком чи молодою людиною пропонують

власну систему цінностей, на основі якої будується вся подальша діяльність.

До  цієї  групи  можна  віднести  суспільно-політичні,  національно-культурні,

релігійні, екологічні організації тощо [100, с. 36].

Серед  вітчизняних  дослідників  питанням  типологізації  наявних  в

Україні  молодіжних  організацій  приділяли  увагу  у  працях  М. Головатий,

В. Головенько, О. Корнієвський, В. Кулик, Ю. Поліщук, В. Якушик.
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Досліджуючи соціально-педагогічну діяльність сучасних громадських

молодіжних об’єднань, Ю. Поліщук виокремив дев’ятнадцять різновидів цих

організацій,  що ґрунтуються на окремих напрямках соціально-педагогічної

діяльності. Серед них: молодіжні об’єднання, діяльність яких спрямована на

поглиблення  в  країні  демократичних  процесів  та  на  побудову  в  Україні

громадянського  суспільства,  молодіжні  об’єднання  саморозвивального  й

самовиховного спрямування; професійно спрямовані молодіжні об’єднання;

молодіжні  об’єднання,  які  здійснюють  волонтерську  діяльність;  молодіжні

об’єднання,  в  основі  діяльності  яких  знаходиться  взаємодопомога

соціального характеру тощо [157, с. 15].

Особлива  роль  у  соціалізації  і  вихованні  особистості,  наголошував

дослідник,  відводиться  розвитку  та  примноженню  її  контактів  з  іншими

людьми в умовах суспільно значущої спільної діяльності. Це зумовлено тим,

що  в  процесі  діяльності  людина  збагачується  суспільним  досвідом,  стає

особистістю, набуває можливості й здатності бути не лише об’єктом, але й

суб’єктом  процесу  соціалізації  і  самовиховання.  Отже,  відповідно

зорганізована  діяльність  стає  суб’єктивним  механізмом  стимуляції  та

інтенсифікації соціалізації і самовиховної діяльності молоді. Соціалізація за

цих  умов  постає  кінцевим  підсумком  і  водночас  компонентом  зазначеної

діяльності.  Вочевидь,  що  новітня  реальність  дедалі  виразніше  зміщує

соціалізуючі  й  виховні  впливи  за  межі  школи  (ВНЗ),  коли  позанавчальне

соціальне середовище починає відігравати вирішальну роль [158, с. 41].

Учені  звернули  увагу  на  специфіку  й  принципи  діяльності

студентських молодіжних організацій. На думку А. Усова, генетичні витоки

народження, діяльності та соціальних функцій студентських організацій слід

шукати не в соціальному характері  процесу пізнання,  не в тих соціальних

функціях,  що  упродовж  своєї  історії  та  розвитку  виконували  студентські

організації, а у спільності економічних інтересів студентів, які виступають у

межах системи вищої освіти одночасно як власники, виробники та споживачі

інтелектуальних ресурсів [217, с. 51].
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Студентство  є  найбільш  соціально-активною  частиною  молоді,  що

піддається  впливу  та  організації.  Студентів  легше  всього  спровокувати  на

акції  протесту,  непокори тощо.  Тому дуже багато залежить від того,  в  яке

русло скерувати ту потенційну енергію, що сконцентрована у студентстві, від

того, наскільки воно організовано. Студентська молодь складає чи не 80% від

кількості молодіжних організацій, а часом й більшу їх частину. Проте власна

специфіка  організованого  студентського  руху  визначається  насамперед

характером  студентських  організацій,  членами яких  є  ті,  хто  навчається  у

ВНЗ, тобто членство в таких організаціях чітко регламентоване часом. 

Організаційні  процеси,  що  відбуваються  в  межах  студентських

організацій, мають яскраво виражену соціальну спрямованість, де взаємодія

студентських  груп  має  бути  збалансована  й  скоординована.  Перевага

студентських утворень полягає в тому, що молода людина, входячи до складу

колективу, може успішніше досягти своїх цілей, ніж індивідуально. 

Як  зазначила  О. Рассказова,  особливістю  студентських  громадських

організацій  та  об’єднань  є  досить  високий  ступінь  їхніх  соціалізаційних

можливостей, які виявляються в такому.

По-перше,  у  громадській  організації  молодій  людині  надано

можливість  стати  суб’єктом  соціально  значущої  діяльності.  Студентська

молодіжна  організація  залучає  суб’єкта  до  системи  соціальних  відносин,

допомагає осягати нові соціальні ролі.

По-друге,  участь  у  діяльності  студентських громадських  об’єднань є

одним  з  ефективних  механізмів  якісної  підготовки  майбутніх  фахівців,

формує  уміння  приймати  самостійні  рішення,  брати  відповідальність  за

результати роботи, колектив людей і своє професійне становлення.

По-третє,  молодіжна  організація  виховує  справжню самостійність  та

активність,  сприяє  формуванню  громадянської  позиції  та  особистісних

якостей [168, с. 6.].

На  підставі  вищевикладеного  можна  дійти  висновку  про  те,  що

студентські громадські організації та об’єднання мають важливе, а подекуди
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й  вирішальне  значення  в  процесі  соціалізації  молоді.  Беручи  участь  в

діяльності  тих  чи  тих  студентських  об’єднань,  молода  людина  готова

розв’язувати  суспільні  завдання,  має  можливість  усвідомити  своє  місце  в

суспільному  процесі.  Позитивним  моментом  є  те,  що  студенти  бачать

практичне  здійснення  важливих  студентських  інтересів  та  розв’язання

наявних проблем. 

Констатуємо,  що  студентське  об’єднання  як  система  особистісних

взаємодій, з одного боку, може захистити молоду людину від маніпуляційних

впливів суспільства, з іншого – пристосувати її до життя в цьому суспільстві,

сформувати  навички  гармонійного  розвитку  та  вміння  протистояти  його

негативним виявам. 

Традиційні  інститути  соціалізації,  як  от:  сім’я,  школа,  вищий

навчальний заклад – знаходяться у кризовому стані, що пов’язано зі значними

соціальними трансформаціями,  що відбуваються в сучасному українському

суспільстві.  Громадські  організації  та  об’єднання  є  досить  мобільними  до

змін, а також мають значний соціалізаційний потенціал для молоді, участь у

яких озброює молоду людину навичками та здатністю,  що роблять процес

соціалізації  більш  успішним,  формує  в  молодої  людини  упевненість  у

майбутньому та більшу соціальну мобільність.   

Отже,  соціалізація  є  предметом  дослідження  представників  різних

наукових  галузей,  які  виокремлюють  найбільш  важливі  сутнісні

характеристики  цього  явища.  Ми  будемо  розглядати  соціалізацію  як

двобічний  процес,  який,  з  одного  боку,  забезпечує  засвоєння  індивідом

соціального  досвіду,  моделей  соціальної  поведінки,  з  іншого  –  сприяє

відтворенню індивідом системи соціальних зв’язків за рахунок його активної

діяльності,  активного  включення  в  соціальне  середовище.  Інакше  кажучи,

людина бере активну участь у процесі соціалізації, є його суб’єктом, тобто

вона  не  лише  адаптується  до  суспільства,  а  й  впливає  на  соціальне

середовище,  життєві  обставини  та  на  формування  власної  особистості.  У

соціальній  педагогіці  виділяється  чотири  групи  факторів  соціалізації
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(мегафактори,  макрофакори,  мезофактори,  мікрофактори)  та  її  провідні

інститути, одним з яких є так званий інституціональний механізм соціалізації,

що включає й студентські громадські організації та об’єднання.

Найбільш  важливим  періодом  соціалізації  є  час  навчання  юнаків  і

дівчат  у  вищих навчальних  закладах,  тому  для  забезпечення  ефективності

цього  процесу  необхідно  враховувати  особливості  студентської  молоді  як

соціальної  групи,  насамперед  її вікові,  соціально-психологічні,  соціально-

демографічні,  професійні  та  інші  ознаки. Повноправними  соціальними

суб’єктами й важливими інститутами соціалізації  слід вважати студентські

громадські  об’єднання,  метою  соціально-педагогічної  діяльності  яких  є

сприяння процесу соціалізації та соціального виховання молоді.

Наукові  уявлення  про  сутність  процесу  соціалізації,  його  фактори,

інститути, особливості студентства та соціалізаційні можливості молодіжних

об’єднань  мають  методологічне  значення  для  історико-педагогічного

вивчення  теоретичних  і  практичних  аспектів  соціалізації  молоді  в

студентських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках ХХ століття.

1.2. Cоціально-історичні й педагогічні чинники соціалізації молоді 

в громадських об’єднаннях та організаціях в 60-80-х рр.  XX століття.

Суть кардинальних змін, що почалися  в другій половині 50-х років ХХ

століття,  пов’язані  із  розгортанням лібералізації  всього суспільного життя.

Розвиток  та  поглиблення  цього  процесу  зумовлювався  так  званою

десталінізацією,  що  стала  особливо  активною  та  радикальною  після  XX

з’їзду  КПРС (лютий 1956  р.),  який   висунув низку  нових положень щодо

ключових проблем світового розвитку, поклав початок пошуку нових шляхів

економічного,  соціально-політичного  розвитку  країни,  обумовлених

об’єктивними вимогами часу  і,  передусім,  науково-технічною революцією,

що розпочалася та охопила увесь світ. Під впливом рішень XX з’їзду почали

рушитися  старі  стереотипи  у  внутрішній  та  зовнішній  політиці.  Суттєві

31



зрушення на краще почалися і в Україні [105, с. 342].

На  XX  з’їзді було  прийнято  рішення  й  надалі  забезпечувати

випереджальний ріст важкої промисловості, чорної та кольорової металургії,

вугільної  та  нафтової   промисловості,  енергетики,  машинобудування,

виробництва  хімічних  продуктів  та  будівельних  матеріалів.  Умовою

подальшого  зростання  всього  промислового  виробництва  з’їзд  визначив

безперервний технічний прогрес, упровадження в промисловість і транспорт

новітніх  досягнень  науки,  техніки  та  передового  досвіду.  Подальший

розвиток виробничих сил країни вимагав залучення нових джерел сировини,

палива,  електроенергії,  мобілізації  природних  ресурсів  східних  районів

країни [78, с. 16-17].

Розробляючи програму підйому сільського господарства, Центральний

Комітет вирішив, насамперед, сконцентрувати зусилля на підйомі зернового

господарства,  що  складало  основу  всього  сільськогосподарського

виробництва, й, зокрема, такої важливої його галузі, як тваринництво. Велике

значення  мали  прийняті  Центральним  Комітетом  рішення  щодо  освоєння

цілинних земель та різким збільшенням посівів кукурудзи [78, с. 18].

У  галузі  вищої  освіти  головними  завданнями  визначались  всебічне

покращення якості підготовки спеціалістів на основі тісного зв’язку навчання

з виробництвом, правильне розміщення вищих навчальних закладів у країні,

наближення їх до виробництва, постановка навчальної роботи відповідно до

сучасного рівня техніки.  Наголошувалось  на  тому,  що молоді  інженери та

агрономи,  які  закінчують  вищі  навчальні  заклади,  повинні  мати  достатні

знання з конкретної економіки та організації виробництва. 

З’їзд закликав усебічно укріплювати зв’язок наукових закладів країни з

виробництвом,  із  конкретними  запитами  народного  господарства,

сконцентрувати їх творчі зусилля на розв’язанні найбільш важливих науково-

технічних  проблем,  неухильно  піднімати  роль  науки  в  розв’язанні

практичних завдань комуністичного будівництва [78, с. 21].

На  з’їзді  було  поставлено  низку  конкретних  завдань  щодо  розвитку
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вищої освіти в країні:

1.  Передбачити  підготовку  спеціалістів  у  вищих  та  середніх

спеціальних  закладах  у  розмірах,  що  забезпечують  потребу  народного

господарства та культурного будівництва, збільшити за п’ять років загальний

випуск спеціалістів із вищою та середньою спеціальною освітою приблизно в

півтора рази, для галузей важкої промисловості, будівництва, транспорту та

сільського господарства – біля двох разів порівняно з п’ятою п’ятирічкою. 

2.  Значно  поліпшити  якість  підготовки  спеціалістів  із  вищою  та

середньою  спеціальною  освітою.  Забезпечити  ретельне  ознайомлення

студентів  вищих та середніх  спеціальних навчальних закладів  з  останніми

досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки й техніки, а також передовим

досвідом  виробництва.  Укріпити  матеріальну  базу  вищих  та  середніх

спеціальних  навчальних  закладів,  покращити  оснащення  їх  сучасним

навчально-лабораторним обладнанням. 

3.  Усебічно  розвивати  науку,  розширюючи теоретичні  дослідження  у

всіх  галузях  знань,  підвищити роль  наукових установ  у  справі  технічного

прогресу та організації виробництва. Перебудувати роботу науково-дослідних

інститутів, наближуючи їхню діяльність до конкретних потреб господарства.

Забезпечити максимальне використання досягнень вітчизняної та зарубіжної

науки та техніки конструкторськими та проектними організаціями. 

4.  Сконцентрувати  зусилля  вчених  та  матеріальні  ресурси  науково-

дослідних установ на розробку, насамперед,  наукових проблем, що мають

народногосподарське  значення,  добиваючись  найскорішого  доведення  до

кінця  наукових  досліджень  та  впровадження  результатів  робіт  у  народне

господарство [78, с. 72-73].

Сучасній  молоді  досить  важко  усвідомити,  що  навіть  спроба

реформування,  послаблення  ідеологічного  тиску  різко  підняла  довіру

більшості радянського суспільства, а особливо молоді, до радянської влади та

КПРС.  На  їхні  заклики  українська  молодь,  і  студентська  зокрема,  їхала

працювати на численні новобудови Сибіру та Півночі, на „підняття цілини”. 
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Перші  заходи  нового  керівництва  в  галузі  економіки  стосувалися

сільського господарства. У середині 50-х рр. міське населення за кількістю

майже зрівнялося з сільським. Тобто кожний колгоспник мав годувати одного

жителя міст. Тому постала нагальна проблема нарощування продовольства,

яку можна було розв’язати принципово різними шляхами: інтенсифікацією

виробництва  чи  розширенням  посівних  площ.  М. Хрущов  надав  перевагу

другому  –  використанню  капіталовкладень,  запланованих  для  розширення

виробництва  сільськогосподарської  продукції,  насамперед,  для  освоєння

цілинних  і  перелогових  земель  Північного  Казахстану,  Сибіру,  Алтаю  та

Південного Уралу [101, с. 124].

Одразу  ж після  оголошення заклику  молоді  весною 1954 року  сотні

студентів відправилися на цілину. У 1956 році студенти-добровольці під час

літніх  канікул  працювали  на  збиранні  цілинного  врожаю.  Крім  збирання

врожаю,  вони  побудували  кілька  десятків  господарських  та  побутових

приміщень.  За  1956-1958  рр.  більше  400  тис.  студентів  працювали  на

збиранні врожаю, будівництві виробничих та культурно-побутових об’єктів.

У другій половині 50-х рр. у період літніх канікул у ВНЗ Казахстану, України,

Поволжя,  Сибіру,  на  Алтаї  студенти  створювали  будівельні  бригади  для

роботи в сільській місцевості.  Більш ніж із десятьома міністерствами було

укладено договори на  участь  студентів  у  період  літніх  канікул у  збиранні

цілинного врожаю. 

У ці роки було апробовано різноманітні форми організації літніх робіт,

відпрацьовувались  методи  управління  студентськими  трудовими

колективами. Створювались курси з навчання студентів різним будівельним

спеціальностям, діяли студентські штаби, трудові табори на чолі зі штабами,

командирами, комісарами [121, с. 100-101].

Досить радикальні реформи було здійснено в промисловості. 31 травня

1957 р.  Верховна  Рада  УРСР ухвалила Закон  „Про дальше вдосконалення

організації  управління  промисловістю і  будівництвом  в  Українській  РСР”.

Його  суть  полягала  в  тому,  що  стара  система  галузевого,  вертикального,
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централізованого  управління  ліквідовувалася.  На  її  місці  постала  система

раднаргоспів,  які  здійснювали  територіальне  планування  й  управління

промисловістю  та  будівництвом  у  межах  відповідних  економічних

адміністративних районів [12, с. 94-95].

Щодо темпів розвитку промисловості  вони перевищували середні  по

СРСР,  і  Україна  вважалася  пріоритетним  регіоном  для  капітального

будівництва. 

Кожна  галузь  промисловості  за  десятиріччя  збагатилася  новими

потужностями. Зокрема, було здійснено будівництво низки великих теплових

електростанцій. Дали струм гідроелектростанції Дніпропетровського каскаду

– Дніпродзержинська, Каховська і Кременчуцька. 

Інтенсивно  споруджувалися  шахти  в  Донбасі.  Були  освоєні  нові

вугільні басейни – Львівсько-Волинський і Дніпровський буровугільний. 

Прискорено  розбудовувався  Криворізький  залізорудний  басейн.  На

розрізах  металургійна  сировина  видобувалася  найбільш  економічним

способом – відкритим. 

Було  збудовано  і  введено  в  дію  чотири  гіганти  „великої  хімії”  –

Роздольський гірничохімічний комбінат,  Черкаський і Чернігівський заводи

хімічних  волокон,  Дніпропетровський  шинний  завод.  У  середині  60-х  рр.

вони дали п’яту частину всієї валової продукції галузі. 

Не менш динамічно зростала машинобудівна промисловість України.

Було  заново  створено  автомобілебудування,  радіоелектроніку,  виробництво

обчислюваної  техніки,  виготовлення  інструментів  із  застосування

синтетичних  алмазів.  У  Краматорську  й  Донецьку  з’явилося  виробництво

досконалих  надпотужних  машин  для  гірничорудної  промисловості.

Створювані  велетні  давали  змогу  налагодити  економічного  вигідний

видобуток корисних копалин відкритим способом на родовищах із глибиною

залягання до 200-250 м. [101, с. 122-123].

Починаючи  реформи,  М. Хрущов  не  обминув  й  народної  освіти.  У

грудні 1958 р. Верховна Рада СРСР прийняла закон  „Про зміцнення зв’язку

35



школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”,

що  став  основою  подальшого  розвитку  радянської  школи.  В  Україні

відповідний  закон  було  прийнято  у  квітні  1959  р.  Цей  закон  складався  з

чотирьох розділів, останній з яких було присвячено вищий школі. Зокрема, у

документі зазначалось, що „завдання комуністичного будівництва вимагають

наближення  вищої  школи  до  життя,  до  виробництва,  підвищення

теоретичного рівня підготовки спеціалістів згідно з новітніми досягненнями

науки і техніки” [141, с. 59 ].

Після прийняття Закону відбулася корінна ломка старих форм роботи

ВНЗ,  вишукувалися  шляхи  кращої  організації  навчання  й  виховання

студентів,  поліпшення  наукової  роботи,  пожвавлення  всіх  ділянок  життя

вищої  школи.  Перебудова  вищої  освіти  на  основі  поєднання  навчання  з

суспільно корисною працею студентів внесла серйозні зміни в організацію

всієї навчальної роботи у ВНЗ. Із початку 1959/60 навчального року всі вищі

навчальні  заклади  України  почали  працювати  за  новими  навчальними

планами,  які  в різних формах поєднували навчання з  працею студентів на

підприємствах, у колгоспах і радгоспах, в установах.  Багато студентів за час

роботи  на  виробництві  не  лише  оволодівали  робочими  професіями,  але  й

ставали передовиками виробництва,  раціоналізаторами,  винахідниками  [27,

с. 4-6].

Завдання державного будівництва вимагали, щоб студентська молодь за

час  навчання  у  ВНЗ  набувала  не  лише  глибоких  знань  з  обраної

спеціальності,  але  й  готувала  себе  до  активної  громадської  діяльності.  У

багатьох  вищих  навчальних  закладах  студенти  вели  активну  роботу  в

створених  на  громадських  засадах  робітничих  факультетах  і  школах  із

підготовки  передових  робітників  до  вступу  у  ВНЗ  та  технікуми,  брали

активну участь у роботі клубів технічного прогресу,  університетів науки й

техніки, у проведенні днів науки на заводах, будовах, колгоспах і радгоспах

[27, с. 20].

Зазначимо, що перебудова роботи вищої школи, яка проводилася згідно
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із Законом про освіту, відкрила значні можливості для залучення студентів до

громадського життя, а, як відомо, чим більше контактів у молодої людини із

середовищем, тим активніше  проходить їх  соціалізація.   У нових умовах,

коли  навчання  стало  поєднуватися  з  суспільно  корисною   працею  на

виробництві, у справі виховання студентів почали народжуватися нові форми.

Вони ставали більш дійовими, змістовними, конкретними й ефективними [42,

с. 3].

Завдання  комуністичного  будівництва  вимагали,  щоб  студентська

молодь за час навчання у ВНЗ набувала не лише глибоких знань з обраної

спеціальності, але й готувала себе до активної громадської діяльності. 

Із  кінця 50-х років трудове виховання було поставлене в центр усієї

виховної роботи комсомолу. При комітетах комсомольських організацій ВНЗ

було  створено  штаби  із  будівництва,  організовані  гуртки  з  оволодіння

студентами будівельними професіями. 

Пленум  ЦК  ВЛКСМ  у  лютому  1959 р.  рекомендував  організаціям

вищих  навчальних  закладів  розвивати  накопичений  досвід  залучення

студентів  та  учнів  до  суспільно  корисної  праці,  наближаючи  її,  по

можливості,  до  завдань  підготовки  майбутніх  спеціалістів,  створювати  в

канікулярний час табори праці та відпочинку, будівельні загони та бригади. У

республіці  не  було  таких  ударних  будов,  де  б  не  працювала  студентська

молодь. Разом з усім юнацтвом України студенти споруджували в Донбасі 37

комсомольських шахт, які стали пам’ятниками героїчної праці молоді. 

У 1958 році комсомол України побудував 7 доменних печей. На ударній

будові  працювали  студенти  всіх  вищих  навчальних  закладів

Дніпропетровська. На будівельних майданчиках студентська молодь завжди

була попереду, показуючи яскраві зразки комуністичного ставлення до праці,

змагаючись між собою за успішне виконання будівельних робіт [20, с. 4].

Улітку  1960  року  вже  працювало  шість  ударних  загонів  на

комсомольських  будовах:  Зміївській-комсомольській  ГРЕС,  Балаклійському

цементному  заводі,  цукровому  заводі  в  Савинцях,  Дніпропетровському
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шинному заводі (ДШЗ) [20, с. 57].

Отже, з ініціативи комсомольських організацій у низці міст республіки

створювалися ударні студентські загони. Учасники їх у вільний від навчання

час  працювали за  спеціальністю на будівництві  промислових підприємств,

шкіл, тваринницьких приміщень зерносховищ, гуртожитків, брали участь в

електрифікації  та  радіофікації  колгоспів  і  радгоспів.  Тільки  київський

ударний будівельний загін за два місяці побудував у Кустанайській області

179  житлових  будинків,  3  школи,  9  зерносховищ,  8  машинно-тракторних

майстерень, 3 гаражі, 74 інших господарських приміщення, освоївши біля1

мільйона  800  тисяч  карбованців  капіталовкладень.  Бригади  автодорожного

інституту й інституту  цивільного повітряного флоту,  які  входили до цього

загону,  відремонтували  52  комбайни,  6  тракторів,  20  автомашин,  7

автонавантажувачів. Студенти Дніпропетровська багато й добре попрацювали

в 1961 році на будівництві Дніпропетровського шинного заводу, а в 1962 році

надали значну допомогу у спорудженні цеху кульковопідшипникових труб на

заводі імені Карла Лібкнехта. Цей цех було оголошено всесоюзною ударною

комсомольською будовою. 

ВНЗ Харкова,  Дніпропетровська,  Києва,  Одеси,  Львова створювали в

період літніх канікул табори праці й відпочинку на базі колгоспів і радгоспів.

У 1962 році в Дніпропетровській області було організовано 12 таких таборів,

де понад 2 тисячі  студентів поєднували відпочинок із суспільно корисною

працею. 4 тисячі вихованців харківських ВНЗ провели частину літніх канікул

у таборах на базі колгоспів, радгоспів і ударних будов Харківської області. 

Досвід  ударних  студентських  загонів  й  таборів  праці  й  відпочинку

свідчив про те, що найбільш ефективною є суспільно корисна праця, тісно

пов’язана  з  майбутньою  спеціальністю.  Так,  вихованці  Одеського

електротехнічного  інституту  зв’язку  під  час  літніх  канікул  побудували  в

Цебриківському  й  Тарутинському  районах  Одеської  області  ретранслятори

телепередач, у колгоспі імені Димитрова – радіотрансляційний вузол на 960

точок.  Студенти  Запорізького  машинобудівного  інституту  електрифікували
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село, побудували десятикілометрову лінію електропередачі [90, с. 34-35].

Наведені приклади свідчать про те, що за правильної організації праці

студенти  могли  надавати  значну  допомогу  в  розв’язанні

народногосподарських  завдань,  за  час  навчання  пройти  хорошу  школу

трудової загартованості, ґрунтовніше підготуватися до майбутньої практичної

роботи за своєю спеціальністю. 

Із кінця 50-х стала більш відчутною й різноманітною стала шефська

допомога  студентів  народному  господарству.  Чимало  зусиль  студентська

молодь  вклала  у  спорудження  гігантів  металургійної  промисловості  –

доменних і мартенівських печей, прокатних станів у Жданові, Кривому Розі,

Дніпропетровську,  Комунарську,  підприємств  великої  хімії  –

Дніпродзержинського азотнотукового і Дніпропетровського шинного заводів,

Лисичанського  хімічного  комбінату,  у  будівництві  найбільшого  в  Європі

Новокриворізького  гірничозбагачувального  комбінату,  Шебелинського

газопромислу та багатьох інших важливих об’єктів. Протягом 1958 – 1962 рр.

комсомольці республіки спорудили 56 крупних ударних новобудов. Саме в ці

роки народився третій трудовий семестр, яким студенти назвали свою працю

в різних галузях народного господарства під час літніх канікул [25, с. 14].

Студентська  молодь  не  обмежувала  свою трудову  діяльність  під  час

канікул територією республіки. Тисячі юнаків і дівчат у перші роки освоєння

цілинних  земель  виїжджали  в  Казахстан  для  надання  допомоги

господарствам  у  збиранні  врожаю,  пізніше  вони  разом  із  трудівниками-

цілинниками  споруджували  тваринницькі  приміщення,  житлові  будинки,

школи, лікарні, клуби тощо. 

Улітку  1961  р.  на  будови  Казахстану  виїхав  перший  усесоюзний

будівельний  студентський  загін,  який  налічував  1600  осіб.  У  1962 р.

ентузіастів було вже 10 тис., у 1693 р. – 16 тис., а в 1964 р. – 25 тис. За 1961-

1963 рр. у цілинних радгоспах силами студентів виконано будівельних робіт

на 35 млн. крб. Руками молоді було споруджено 3 тис. об’єктів, зокрема й

біля  1400  житлових  будинків,  90  шкіл,  20  радгоспних  клубів,  понад  800
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тваринницьких приміщень. У зведенні цих об’єктів вкладено велику працю і

студентів  українських  вищих  навчальних  закладів.  У  1962  р.  у  складі

всесоюзного  студентського  будівельного  загону  їх  було  1300,  у  1963  р.  –

понад 3 тис., а починаючи з 1964 р. – понад 5 тис. осіб щорічно [25, с. 304].

Отже, рух студентських будівельних загонів виник не на порожньому

місці,  а  мав під собою досить  глибоке підґрунтя,  і  ми підтримуємо думку

дослідника  О. Чижа  про  те,  що  головним  чинником  появи  студентських

будівельних  загонів  є  не  так  економічні  причини  загальнодержавного

характеру (освоєння цілинних земель, невистачання трудових ресурсів тощо)

чи адміністративно-наказові рішення партійних та комсомольських органів,

як  те,  що  на  етапі  зародження  цього  руху  вирішальну  роль  зіграв

патріотичний  порив  студентів.  Виховані  на  ідеях  комунізму,  студенти  не

могли бути сторонніми спостерігачами будівництва нового суспільства. Вони

прагнули, як тоді говорили, на передові рубежі комуністичного будівництва.

Що стосується  компартії  та  комсомолу,  то  на  початковому  етапі  розвитку

студентських будівельних загонів їх роль, головним чином, зводилась до того,

що  вони  вчасно  помітили,  оцінили  та  підтримали  патріотичні  поривання,

ентузіазм студентської молоді, сприяли їхньому подальшому розвитку [250,

с. 131-132].

Ще  однією  важливою  формою  допомоги  студентів  народному

господарству було їх активне залучення до науково-дослідної роботи. Після

липневого  (1955  р.)  пленуму  ЦК  КПРС  ставлення  партії  й  держави  до

наукових  досліджень  змінилося.  Це  зумовлювалось  науково-технічною

революцією, що розгорталася у світі. У матеріалах пленуму зазначалось: „Ми

стоїмо на порозі нової науково-технічної і промислової революції, яка далеко

випереджає  за  своїм  значенням  промислові  революції,  пов’язані  з  появою

пари й електрики”  [101, с. 120]. 

ЦК  КПРС,  ЦК  КП(б)У  та  інші  партійні  комітети  вперше  почали

використовувати,  поряд  із  апаратними  методами  роботи,  прямий  діалог  з

ученими. Зросла роль учених рад, координаційних комісій та інших органів
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колективної  думки у  визначенні  напрямків  розвитку  наукових досліджень.

Бюджетні витрати на науку істотно зросли. Підвищився авторитет та престиж

праці науковців. Уперше вчені дістали можливість виїжджати за кордон, щоб

ознайомитися зі  здобутками світової  науки.  Боротьба за  науково-технічний

прогрес не могла обійти й найпрогресивнішу частину молоді – студентство.

[101, с. 127].

Отже,  із  кінця  50-х  років  студенти  почали  активніше  залучатися  до

боротьби за технічних прогрес. Вони допомагали робітникам у розробці та

оформленні раціоналізаторських пропозицій, робота наукових студентських

товариств  перебудовувалася  в  напрямку  тіснішого  зв’язку  із  завданнями

виробництва.  Наприклад,  студентська  молодь  Донецького  політехнічного

інституту  брала  активну  участь  у  роботі  раціоналізаторського  поста  на

Сталінському  металургійному  заводі,  разом  із  робітниками  розробляла

раціоналізаторські пропозиції. А випускники технічних вузів Харкова в 1960

році  виконали понад  1800  реальних курсових  та  дипломних проектів [20,

с. 9].

Створені  з  ініціативи  комсомольських  організацій  у  1959  році

студентські  проектні,  конструкторські,  технологічні  й  економічні  бюро

виявилися новою та перспективною формою. Лише в 1961 році понад сто

об’єктів  будувалися  за  проектною  документацією,  виготовленою  в

студентських  проектно-конструкторських  бюро.  Роботи,  виконані  у  СПКБ

Київського й Львівського політехнічних, Полтавського й Дніпропетровського

інженерно-будівельних  інститутів,  дістали  високу оцінку  на  Всесоюзній

виставці досягнень у народному господарстві [90, с. 34].

Як уже було зазначено, кінець 50-х початок 60-х був часом бурхливого

проникнення  науки  й  техніки  в  усі  галузі  народного  господарства.  Тому

широке розповсюдження та розвиток таких форм науково-технічної творчості

студентів,  як  студентські  проектні,  конструкторські,  проектно-

конструкторські,  проектно-технологічні  бюро  (СПР,  СКБ,  СПКБ,  СПТБ),

виявилося закономірним явищем. СКБ стали першим кроком комсомольських
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організацій та професорсько-викладацьких колективів із розгортання широкої

наукової  творчості  майбутніх  спеціалістів.  Першою  такою  студентською

організацією,  що виникла  в  1959  р.,  було  проектно-конструкторське  бюро

Львівського  політехнічного  інституту.  Міністерство  вищої  і  середньої

спеціальної освіти УРСР того ж року затвердило тимчасове положення про

СПКБ і рекомендувало іншим ВНЗ використати досвід львів’ян зі створення

самодіяльної студентської дослідної організації [25, с. 252].

Із 1960 по 1963 кількість працюючих у СКБ вищої школи Української

РСР зросло в 3,2 рази, а об’єм виконаних робіт – у 5, 2 рази. У 1963 р. у 20

СКБ технічних ВНЗ республіки було зайнято біля 3 тисяч студентів, які за рік

виконали робіт на суму більше 660 тисяч карбованців [121, с. 77].

Протягом  шістдесятих  років  продовжували  розвиватись  зв’язки

студентської молоді з виробництвом. Особливого розмаху набрала у вищих

навчальних  закладах  діяльність  студентських  проектно-конструкторських

бюро (СПКБ). На початок 70-х років функціонувало в Україні 45 СПКБ, які

об’єднували  понад  8  тисяч  майбутніх  спеціалістів.  Лише  студентськими

проектно-конструкторськими бюро МВССО УРСР за 1966-1969 рр. виконано

робіт на суму приблизно 4 млн. крб. 

Та  не  лише  фінансові  показники  визначали  важливість  цієї  форми

організації  науково-дослідної  роботи.  СПКБ  стали  вагомими  осередками

підготовки  й  виховання  висококваліфікованих спеціалістів,  здатних  творчо

мислити й працювати в умовах бурхливого науково-технічного прогресу. 

Запозичивши  досвід  СПКБ  Львівського  політехнічного  інституту  –

найстарішого й найбільшого –  студентські проектно-конструкторські бюро

почали широко використовувати практику виконання курсових і дипломних

проектів,  окремих  навчальних  завдань,  лабораторних  робіт  на  замовлення

підприємств.  Унаслідок  цього  зріс  інтерес  молоді  до  інженерної  праці,

підвищилася успішність, дисциплінованість юнаків та дівчат, які працювали в

цих бюро, посилився громадський тонус життя СПКБ [117, с. 64].

На позачерговому XXI з’їзді (1959 р.) відповідно до завдань розвитку
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народного господарства й культури було передбачено подальше розширення

та підготовка спеціалістів із вищою та середньою спеціальною освітою. За

1959-1965 рр.  планувалось  випустити з  вищих навчальних закладів 2 млн.

300 тис. спеціалістів проти 1 млн. 700 тис. осіб за 1952-1958 рр., тобто в 1,4

рази  більше.  При  цьому  підготовку  інженерів  для  промисловості,

будівництва,  транспорту  та  зв’язку  передбачалось  збільшити  в  1,5  рази

порівняно  з  попередньою  семирічкою.  Одночасно  передбачалося

вдосконалити  наявну  систему  вищої  освіти,  наблизити  її  до  виробництва,

приймати до ВНЗ більше молоді, яка має життєвий досвід, стаж роботи [78, с.

395-396].

Зазначимо, що перебудова роботи вищої школи, яка провадилася згідно

з  партійними  і  державними  постановами,  відкривала  можливості  для

залучення студентів до громадського життя. Вищі навчальні заклади поряд із

підготовкою висококваліфікованих спеціалістів різних галузей знань ставили

завдання підготувати також організаторів і громадських працівників, які були

б ініціаторами всього передового,  змогли організувати й очолити художню

самодіяльність, прочитати лекцію, згуртувати спортивний колектив.

На XXII з’їзді  (1961 р.)  також наголошувалося на тому, що запорука

плідного розвитку науки полягає в її нерозривному зв’язку з виробництвом.

Згідно  з  потребами  господарського  та  культурного  розвитку  вважалось

необхідним  розширювати  та  вдосконалювати  мережу  наукових  установ,

зокрема й при центральних органах керівництва господарським будівництвом

і при раднаргоспах, а також мережу наукових лабораторій та інститутів – при

крупних  промислових  підприємствах  та  в  сільськогосподарських  районах;

розвивати  науково-дослідні  роботи  у  вищих  навчальних  закладах;

покращувати  територіальне  розміщення  наукових  установ  та  вищих

навчальних  закладів,  забезпечувати  подальший  розвиток  науки  у  всіх

республіках та крупних економічних районах [79, с. 175].

Серйозні зміни відбулися і в організації навчального процесу у вищій

школі.  Колишня  система  навчання,  особливістю  якої  була  стандартність  і
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шаблонність  щодо  різних  ВНЗ  і  спеціальностей,  не  могла  забезпечити

здійснення  принципу  поєднання  навчання  з  продуктивною  працею.  У

результаті  творчих  зусиль  працівників  вищої  школи,  учених,  спеціалістів

виробництва було знайдено нові різноманітні форми навчання, у яких було

передбачено поєднання його з продуктивною працею. Новизна таких форм

полягала  в  тому,  що  вони  максимально  враховували  особливості  кожної

спеціальності,  характер  й  умови  виробництва,  до  якого  готувалися

спеціалісти, попередню підготовку і життєвий досвід студентів.

Студенти  технічних  ВНЗ  стаціонарних відділень,  що не  мали  стажу

практичної роботи за обраною спеціальністю, почали навчатися за системою,

яка передбачала поєднання навчання з роботою на виробництві протягом 1

року  4  місяців  на  перших  двох  курсах.  Така  форма  навчання  позитивно

впливала  на  формування  у  студентів  якостей,  потрібних  майбутньому

спеціалістові,  забезпечувала  відповідний  рівень  теоретичної  і  практичної

підготовки. Можна навести багато прикладів, коли студенти, що майстерно

оволоділи робітничими професіями, систематично перевиконували виробничі

плани,  а  багато  з  них  ставали  раціоналізаторами  та  винахідниками.

Наприклад,  студенти  Харківського  авіаційного  інституту  за  час  роботи  на

підприємствах  міста  подали  40  раціоналізаторських  пропозицій,  студенти

Дніпропетровського хіміко-технологічного – 25, Київського політехнічного –

23 тощо. 

Позитивні  результати  у  виробничому  навчанні  мали  й

сільськогосподарські  ВНЗ,  де  студенти  поєднували  навчання  з  працею,

залежно  від  сезонності  робіт  у  сільському  господарстві.  У  медичних

інститутах весь час практикували в лікувально-профілактичних та санітарно-

гігієнічних  закладах.  В  університетах  педагогічних,  юридичних,

мистецтвознавчих,  інститутах,  а  також  із  низки  спеціальностей  технічних

ВНЗ з великим циклом теоретичних занять і значним обсягом лабораторних

робіт було передбачено річну роботу студентів за спеціальністю й старших

курсах.  Крім того,  студенти цих ВНЗ працювали в майстернях,  проходили
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окремі практикуми на заводах, широко залучалися до продуктивної праці за

лінією  громадських  організацій.  Усе  це  також  допомагало  кращому

оволодінню  спеціальністю,  сприятливо  впливало  на  соціальне  виховання

студентства [27, с. 11-12].

Конкретизацію  завдань  з’їзду  щодо  розвитку  вищої  освіти  було

зроблено  в  партійній  постанові  „Про  заходи  щодо  подальшого  розвитку

вищої  та  середньої  спеціальної  освіти,  покращенню  підготовки  та

використання  спеціалістів”  від  9  травня  1963  року. Керівників  вищих  та

середніх спеціальних навчальних закладів, керівників підприємств, установ

та  організацій  зобов’язували  вжити  необхідних  заходів  щодо  покращення

організації виробничої роботи студентів молодших курсів вищих навчальних

закладів та практики студентів, надавати їм робочі місця та посади відповідно

до спеціальності, що вони отримують у навчальному закладі та забезпечити

набуття необхідних знань із технології, організації та економіки виробництва

[79, с. 349].

На  XXIII  з’їзді  (1966  р.)  було  поставлено  чергові  завдання  для  всіх

галузей народного господарства,  науки,  культури,  а  також накреслено нові

напрямки  дальшого  розвитку  вищої  школи.  Будуючи  свою  роботу,  вищі

навчальні  заклади  керувалися  завданням  нового  п’ятирічного  плану,  яке

полягало в  тому,  „щоб на  основі  використання досягнень  науки і  техніки,

індустріального розвитку всього суспільного виробництва, підвищення його

ефективності  і  продуктивності  праці  забезпечити  подальше  зростання

промисловості,  високі  темпи  розвитку  сільського  господарства  й  завдяки

цьому  добитися  істотного  піднесення  рівня  життя  народу,  повнішого

задоволення  матеріальних  і  духовних потреб  усіх  радянських  людей”  [80,

с. 33].

Головне завдання плану розвитку народного господарства на 1966-1970

роки вимагало  концентрації  зусиль  на  двох  провідних напрямках  життя  –

промисловому й сільськогосподарському, які мали вестися на базі широкого

використання новітніх досягнень науки й культури. Це ставило перед вищими
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навчальними  закладами  проблему  поліпшення  навчально-виховної  та

науково-дослідної роботи, щоб готувати фахівців, здатних творчо трудитися в

промисловості,  сільському  господарстві,  розв’язувати  складні  науково-

технічні  завдання.  У  резолюції   XXIII  з’їзду  КПРС  ішлося  про  те,  що

спеціалісти повинні володіти знаннями на рівні найновіших досягнень науки

й  техніки,  мати   необхідну  економічну  підготовку  і  вміти  кваліфіковано

розв’язувати  завдання  науково-технічного  прогресу,  наукової  організації

праці й управління виробництвом. 

Як можна побачити, основні навчально-виховні завдання вищої школи,

визначені в резолюції, відповідали потребам життя, які невпинно зростали, а

також вимогам науково-технічної революції, що розгорталася у світі. 

У резолюції  визначалися  й завдання в  галузі  наукової  роботи:  „З’їзд

надає  великого  значення  розвиткові  науки,  що  дедалі  більше  є

безпосередньою продуктивною силою суспільства. Діяльність наших учених

повинна  бути  спрямована  на  подальше  розв’язання  актуальних  наукових

проблем  сучасності,  на  прискорення  науково-технічного  прогресу,

якнайшвидше  впровадження  результатів  наукових  досліджень  у  народне

господарство, забезпечення високих темпів зростання продуктивності праці”

[117, с. 12-13].

У другій  половині  60-х років  ЦК КПРС та радянським урядом було

прийнято  ще  низку  важливих  постанов,  у  яких  ставилися  завдання  більш

широкого розвитку наукової творчості молоді, поєднання науково-дослідної

роботи  з  навчальним  процесом.  Зазначимо  постанову  ЦК  КПРС  та  Ради

Міністрів  СРСР  від  3  вересня  1966  року  „Про  заходи  щодо  поліпшення

підготовки  спеціалістів  та  вдосконалення  керівництва  вищою  і  середньою

спеціальною освітою в країні” (див.: Додаток Б), у якій наголошувалось на

необхідності  розробки  та  здійсненні  заходів  щодо  широкого  залучення

студентів до проведення наукових досліджень під керівництвом професорів

та викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників науково-

дослідних  інститутів,  заводських  лабораторій  та  дослідних
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сільськогосподарських станцій. Для заохочення студентів за успіхи в науково-

дослідній роботі дозволити Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти

СРСР присуджувати щорічно до 300 медалей [26, с. 24].

Партія  та  держава  звертала  увагу  не  лише  на  підвищення  рівня

професійної підготовки майбутніх фахівців із вищою освітою, а й на розвиток

їх  соціальної  активності,  залучення  до  участі  в  громадському  житті.  У

постанові ЦК КПРС від 14 серпня 1967 р. „Про заходи по дальшому розвитку

суспільних наук та підвищенню їх ролі у комуністичному будівництві” було

сформульовано  конкретні  завдання  вищої  школи,  зокрема  виробляти  у

студентів – майбутніх керівників та вихователів трудових колективів – уміння

та  практичні  навички  ведення  організаційної  та  масово-політичної  роботи

[52, с. 47-48].

У лютому 1969 р.  у  Києві  було проведено перший республіканський

зліт студентів-активістів, якому передували обласні зльоти: у Харкові, Львові,

Дніпропетровську,  Одесі,  Донецьку  та  Чернівцях.  У  своїй  промові  на

Республіканському зльоті Перший секретар ЦК Комуністичної партії України

П. Шелест відзначив, що „широке обговорення питань студентського життя

на  обласних  і  республіканських  зльотах  безперечно  допоможе  поліпшити

діяльність  вищої  школи,  сприятиме  поліпшенню  навчання  всіх  студентів,

підвищенню активності вузівської молоді у громадсько-політичному житті”

[117, с. 120-121]. 

Інакше  кажучи,  було  поставлено  завдання   про  збільшення  „дози”

соціальної  практики  студента. У  сферу  її  включалася  робота  в  різних

громадських  організаціях,  заняття  у  школах  молодого  лектора,  на

факультетах  громадських  професій,  участь  у  конкурсах,  агітпоходах,  у

трудовому семестрі.  Багато з перерахованих форм дістали високу оцінку у

промові  Л. Брежнєва  на  Всесоюзному  зльоті  студентів  (1971  р.),  який

закликав всіляко заохочувати й розвивати їх, ширше залучати студентів до

роботи на заводах, фабриках, шахтах, у колгоспах і радгоспах, виховувати в

майбутніх  спеціалістів  якості  політичного  організатора  колективу.  Велике
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значення у зв’язку з цим мало затверджене Міністерством вищої і середньої

спеціальної освіти СРСР і ЦК ВЛКСМ Положення про громадсько-політичну

практику студентів [247, с. 77].

Особливість  виховання  студентської  молоді  полягала  в  тому,  щоб,

пов’язуючи навчальний процес з її  активною діяльністю в позанавчальний

час,  допомогти  їй  виробити  самодисципліну  й  самоконтроль,  творче

ставлення до своєї професії,  виховати громадську активність. Вища школа,

здійснюючи трудове виховання студентської молоді, озброювала її знаннями

технології та організації виробництва, прищеплювала навички організаторів і

керівників виробничих колективів. Головні компоненти, що входять у поняття

„трудове  виховання” студентської  молоді,  такі:  активна  участь  у

громадському  житті,  у  наукових  гуртках,  СПКБ,  школах  факультету

громадських професій, активна участь у третьому трудовому семестрі [135,

с. 52-53].

Науково-технічний прогрес,  не зменшував,  а  посилював необхідність

трудового  виховання  студентської  молоді,  урізноманітнював  його  форми й

методи.  Воно  було  необхідним  чинником  розв’язання  такого  соціального

завдання,  як ліквідація суттєвих відмінностей між розумовою та фізичною

працею. Центр ваги трудового виховання переносився на виховання в молоді

самодисципліни  й  самоконтролю,  вольових  психологічних  якостей,

здібностей  організатора  й  навичок  керівника  виробничого  колективу  [135,

с. 57].

Суспільно-політичне  життя  не  могло  не  вплинути  на  вищу освіту  в

УРСР, яка не могла існувати осторонь процесів, що відбувались у державі.

КПРС, спираючись на Конституцію СРСР та УРСР, визначала перспективи

розвитку українського суспільства, здійснювала керівництво його творчою та

науковою діяльністю. 

Як  бачимо,  у  другій  половині  50-60-х  роках  ХХ  століття  в  умовах

часткової лібералізації суспільного життя певною мірою змінилась державна

політика в галузі вищої освіти. Вона тепер не зводилась лише до так званого
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„партійного  керівництва”,  тобто  забезпечення  політичного  й  ідеологічного

впливу,  а  передбачала  укріплення  зв’язку  вищих  навчальних  закладів  із

виробництвом,  із  життям,  розвиток  ініціативи,  самодіяльності,  соціальної

активності молоді в поза навчальній діяльності. Це створювало сприятливий

контекст для становлення та розвитку студентських громадських обєднань та

організацій.

У 70-х  роках  ХХ століття  у  зв’язку  з  інтенсифікацією виробництва,

прискоренням  соціальних  процесів  усе  більшого  значення  став  набувати

розвиток в умовах ВНЗ соціальної активності студентської молоді, підготовки

її до активної політичної та організаторської роботи серед трудящих. Значним

кроком  у  вдосконаленні  ідейно-політичної  роботи  зі  студентами  стала

розробка та  впровадження в роботу ВНЗ системи заходів,  спрямованих на

отримання  кожним  студентом  необхідних  знань,  умінь  та  навичок

організаторської та політичної роботи у трудовому колективі. Ця система, як

зазначалось вище, отримала назву громадсько-політичної практики [92, с. 12].

Із часу перебудови роботи ВНЗ було здійснено певні заходи для того,

щоб  розширити  участь  студентської  молоді  в  наукових  дослідженнях.

Зміцнювалася  матеріальна  база  студентських  дослідницьких  організацій,

ради  навчальних  закладів  сміливіше  йшли  на  вивільнення  часу  для

самостійної  роботи  студентів,  а  партійні  організації,  деканати,  кафедри

більше  уваги  приділяли  підвищенню  відповідальності  викладачів  за

керівництво  науковою  роботою  студентів,  встановлення  тісних  зв’язків

гуртківців із дослідженнями кафедр, популяризації наукової творчості молоді

та її заохочування.

У  цей  період  ЦК  КПРС  та  урядом  було  прийнято  низку  важливих

постанов, у яких було визначено конкретні завдання вищої школи у справі

навчання  та  ідейного  загартування  студентства,  поєднання  навчального

процесу  з  науково-дослідною  діяльністю,  раціональної  організації

позанавчальної наукової роботи молоді. Ці партійні документи зіграли значну

роль  у  вдосконаленні  студентської  дослідницької  роботи,  підвищенні  її
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дієвості в розв’язанні важливих науково-технічних та соціально-економічних

проблем,  підготовки  висококваліфікованих  спеціалістів  народного

господарства. 

Різноманітні  форми  роботи  вузівського  комсомолу,  що  відповідали

вимогам часу та природному прагненню молоді реалізовувати свої духовні

сили у практичній діяльності, знайти та утвердити свої ідеали (проведення

громадсько-політичної практики, уведення до життя ВНЗ третього трудового

семестру,  наукова  діяльність  студентських  колективів,  що  мала  практичне

значення в народному господарстві; планування та організація вільного часу

молоді і тощо), були покликані компенсувати тимчасовий відрив студентства

від  суспільно  корисної  діяльності,  чим  сприятимуть  формуванню  стійкої

ціннісної орієнтації, коректуванні життєвих планів та ідеалів. 

Насамперед зазначимо, що  XXIV з’їзд КПРС (1971 р.) у резолюції зі

звітної  доповіді  ЦК  КПРС  звернув  увагу  викладачів  вищої  школи  на

необхідність  „...  краще  озброювати  молодих  спеціалістів  сучасними

знаннями,  навичками  організаторської  та  громадсько-політичної  роботи,

вмінням застосовувати отримані знання на практиці” [122, с. 206].

Удосконаленню  структури  управління  науковим  пошуком  вузівської

молоді в певній мірі сприяло прийняття  ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР

постанови „Про заходи по дальшому вдосконаленню вищої освіти в країні”

від  18  липня  1972  р.  У  цьому  документі  було  поставлено  завдання

добиватись, щоб молоді спеціалісти мали глибоку теоретичну та професійну

підготовку, уміли працювати з людьми, прагнули до постійного збагачення та

оновлення  набутих  знань.  Наголошувалось  на  необхідності  активніше

впроваджувати  результати  наукових  досліджень  у  сферу  матеріального

виробництва,  навчально-виховний процес,  створювати необхідні умови для

більш широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, розвивати

громадсько-політичну  активність  студентської  молоді,  прищеплювати  їм

навички організаторської та виховної роботи, посилити увагу до проведення

спортивної роботи, покращувати діяльність студентських рад у гуртожитках,
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штабів студентських будівельних загонів [81, с. 255-262].

19 липня 1973 р. було прийнято „Основи законодавства союзу РСР і

союзних  республік  про  народну  освіту”,  затверджені  Верховною  Радою

СРСР. До головних завдань вищих навчальних закладів було також віднесено

озброєння майбутніх спеціалістів навичками організації масово-політичної та

виховної  роботи.  Науково-технічний  прогрес  та  розвиток  суспільства

зумовлював  потребу  подальшого  всебічного  поліпшення  діяльності  всіх

освітніх  закладів,  особливо  в  напрямку  соціального  становлення  молоді.

Зростаючі  вимоги  до  спеціалістів  зумовили  активні  пошуки  нових,

ефективніших  форм  і  методів  виховної  роботи,  зокрема  спрямованих  на

розвиток  організаторських  здібностей,  уміння  працювати  з  людьми,  вести

широку масово-політичну роботу. Тому в житті вищої школи з’явилися такі

форми  роботи  зі  студентами,  як  треті  трудові  семестри,  факультети

громадських професій, школа лекторів тощо [35, с. 16].

Для  прищеплення  майбутнім  спеціалістам  навичок  організаторської,

масово-політичної  та  виховної  роботи  у  виробничих  колективах,  набуття

досвіду  роботи  з  людьми,  із  колективом  у  всіх  ВНЗ  було  запроваджено

громадсько-політичну  практику  студентів.  Вона  передбачала  теоретичні

заняття  та  виконання  практичних  завдань  у  межах  навчального  процесу,

роботу на виборних посадах у різних громадських організаціях, заняття на

факультетах  громадських  професій,  у  школах  молодого  лектора,  участь  у

конкурсах,  агітпоходах,  трудовому  семестрі,  шефській,  культурно-масовій,

агітаційно-пропагандистській  і  спортивній  роботі,  організаторську  і

громадсько-політичну  роботу  у  виробничих колективах  тощо.  Більшість  із

вищеперерахованих  форм  виховної  роботи  у  вищих  навчальних  закладах

України  почали  використовуватися  ще  на  початку  60-х  років,  проте  тоді

займалися цією роботою здебільшого активісти. Більшість студентів не була

охоплена  постійними  дорученнями,  не  було  забезпечено  системності  й

наступності у вихованні й прищепленні всім студентам практичних навичок

активного громадського організатора. Тому нерідко випускники ВНЗ, маючи
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ґрунтовні  знання  з  обраної  спеціальності,  не  могли  очолити  виробничі

колективи, бо їм бракувало навичок роботи з людьми. До 1972 р. у багатьох

ВНЗ України громадсько-політична практика студентів розглядалася лише як

складова виробничої студентської практики [91, с. 3-4].

Із  1973  року  після  прийняття  нового  закону  про  народну  освіту

громадсько-політичною практикою почали охоплювати всіх без виключення

студентів.  Одним  із  перших  в  Україні  це  зробив  Харківський  авіаційний

інститут, де з 1969/70 навчального року було введено послідовну, розраховану

на весь  період навчання  студентів,  цілісну  систему виховання громадсько-

політичної  активності.  Ця  система  заходів  передбачала  диференційоване

залучення  студентів  різних  курсів  до  громадсько-політичної  роботи  у

виробничих  колективах,  прищеплення  всім  студентам  навичок  агітатора,

пропагандиста, лектора вихователя та організатора [91, с. 3-4]

У березні 1974 р. Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти

СРСР затвердило „Приблизне положення про громадсько-політичну практику

студентів  ВНЗ”,  у  якому  було  визначено  завдання,  принципи  та  основні

форми громадсько-політичної практики [19]. У листопаді 1975 р. у Харкові

було  проведено  першу  Всесоюзну  науково-методичну  конференцію  „Роль

громадсько-політичної практики у комуністичному вихованні молоді” [169].

Наприкінці  70-х  років  ЦК КПРС та  Рада  Міністрів  СРСР прийняли

постанови „Про підвищення ефективності науково-дослідної роботи у вищих

навчальних закладах ” від 6 квітня 1978 р. та „Про дальший розвиток вищої

школи і підвищення якості підготовки спеціалістів ” від 19 липня 1979 року

(див.:  Додаток  Ж).  У  названих  документах  підкреслювалося  значення

підвищення  теоретичного  рівня  та  ефективності  наукових  досліджень  у

вищих  навчальних  закладах  у  тісному  зв’язку  із  завданнями  поліпшення

якості  підготовки  кадрів  для  народного  господарства,  а  також  активного

впровадження  результатів  наукових  досліджень  у  галузь  матеріального

виробництва,  навчально-виховний  процес,  створення  необхідних  умов  для

більш широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи. Особливу
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увага  було  приділено  тісному  взаємозв’язку  науково-дослідних  робіт  із

навчально-виховним процесом. [121, с. 253].

У першій половині 80-х років, попри кризові явища в економіці, вища

школа  продовжувала  розвиватись.  Збільшувалась  кількість  спеціалістів  із

вищою  освітою,  відкривались  нові  вищі  навчальні  заклади  й  нові

спеціальності.  У  цей  час  значну  увагу  приділялось  розвитку  соціальної

активності  студентської  молоді.  У  вересні  1986  р.  було  прийнято  спільну

постанову Міністерства середньої і вищої освіти СРСР та Бюро ЦК ВЛКСМ

„Про затвердження типового положення про студентські науково-виробничі

загони вищих навчальних закладів”. Студентські  науково-виробничі  загони

(СНВТ)  об’єднували  юнаків  та  дівчат,  які  добровільно  виявили  бажання

брати  участь  у  науково-дослідній  діяльності,  а  також  впроваджувати

результати  своїх  розробок  у  практику.  СНВТ  створювалися  у  вищих

навчальних  закладах  із  метою  більш  глибокого  залучення  студентів  під

керівництвом  професорів  та  викладачів  до  активної  участі  у  прискорення

науково-технічного прогресу, створення та освоєння нової техніки, технології

матеріалів,  рішенню актуальних народногосподарських  завдань,  а  також із

метою покращення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 

Усе ж у середині 80-х років у діяльності  вищої школи накопичилися

протиріччя, розв’язання яких потребувало надзвичайно продуманої стратегії.

У цей час було розпочато реформи,  спрямовані  на модернізацію країни за

збереженням  соціалістичних  цінностей.  Як  відомо,  реформаторські  заходи

через цілу низку об’єктивних та суб’єктивних чинників призвели до глибокої

кризи,  яка  закінчилась  крахом  соціалістичної  системи  й  розпадом

Радянського Союзу. 

У роки так званої перебудови, спрямованої на оновлення життя країни,

реформування  всіх  галузей  народного  господарства,  модернізацію

суспільства,  докорінні  зміни в політиці,  національних відносинах,  освітній

галузі, культурі, вища освіта відчула на собі непослідовність економічного й

політичного  курсу  й  поглиблення  кризових  явищ.  Наприкінці  80-х  років
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гостроти й актуальності набули питання деполітизації та департизації вищої

школи. У серпні 1989 року було видано наказ державного комітету СРСР із

народнох  освіти  „Про  перебудову  викладання  суспільних  наук  у  вищих

навчальних  закладах”,  згідно  з  яким  у  ВНЗ  було  припинено  викладання

наукового  комунізму  й  курсу  „історія  КПРС”,  розроблялись  і

впроваджувались  нові  соціально-гуманітарні  дисципліни.  Реформа  вищої

освіти  передбачала  також  гуманізацію  й  фундаменталізацію  освітніх

програм, раціоналізацію й децентралізацію управління вищими навчальними

закладами,  диверсифікацію освіти,  подальший розвиток  демократизацій  та

самоуправління  у  вищій  школі.  Проте  реформаторські  заходи  не  були

доведені до логічного кінця, більшість проблем залишились нерозв’язаними.

Це, безумовно, позначилось на діяльності вищих навчальних закладів і

студентських  організацій  та  об’єднань  та,  як  наслідок,   внесло  певні

корективи  в  процес  соціалізації  студентської  молоді,  який  стає  більш

деідеологізованим і деполітизованим. Зменшується увага до поза навчальної

діяльності студентів, зменшується роль громадських організацій. Це призвело

до того, що рух студентських будівельних загонів поступово майже припиняє

своє  існування,  зменшується  кількість  студентських  об’єднань  у  галузі

науково-дослідної роботи та дозвілля. 

Отже, зміни в соціально-економічному житті країни, наукова-технічна

революція, що невпинно висувала нові вимоги, державна освітня політика,

яка  передбачала  орієнтацію  вищих  навчальних  закладів  на  поєднання

навчання з продуктивною працею, створювали необхідні умови для успішної

соціалізації юнаків та дівчат. Проведений аналіз нормативних документів та

історичних джерел свідчить про те, що в кінці 50-х  на початку 60-х років XX

століття під впливом соціально-економічних і політичних чинників, в умовах

часткової  лібералізації  усіх  сфер  суспільного  життя  зароджуються

студентські  громадські  організації  та  об’єднання.  Саме  в  цей  час  було

утвореног  перші  добровільні  студентські  будівельні  загони,  наукові

товариства,  студентські  проектно-конструкторські  бюро,  участь  у  яких  і
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забезпечувала набуття молоддю соціального досвіду,  отримання лідерських

якостей та організаторських навичок.  Особливість соціалізації  студентської

молоді  в  цей період  виявлялась  у  забезпеченні  тісного  зв’язку  навчання  з

життям, у створенні умов для використання набутих знань студентами ВНЗ у

практиці. Є підстави стверджувати, що діяльність студентських громадських

організації  та  об’єднань  і  соціалізація  студентської  молоді  в  60-х  роках

здійснювалась  переважно  в  контексті  розв’язання  завдань  професійної

підготовки. 

У  70-х  –  80-х  роках  ХХ  століття  простежувалася  тенденція  до

підсилення  політизації  й  ідеологізації  студентського  руху.  Студентські

об’єднання  та  організації  стають  масовими  й  починають  розглядатись,

передусім,  як  чинник  розвитку  соціально-політичної  активності  юнаків  і

дівчат,  формування  в  них  соціальних  умінь  та  навичок,  організаторських

здібностей.  Це  призводило  до  формалізму,  орієнтації  на  командно-

адміністративні  методи  управління  й  зумовило  певну  деформацію  та

зниження  соціалізаційних  можливостей  студентського  руху.  У  цей  час

зростає значущість педагогічних чинників, що впливали на розвиток процесу

соціалізації студентської молоді, пов’язаних з розробкою його педагогічних

аспектів.

1.3.  Розробка  проблем соціалізації  молоді  у  громадських

об’єднаннях та організаціях у педагогічній теорії 60-80-х рр.  XX століття

Попри  те,  що  хронологічні  межі  нашого  дослідження  охоплюють

незначний  часовий  відрізок  (60-80-ті  роки  ХХ  століття),  буде  доцільним

виокремити  певні  якісно  відмінні  етапи  в  науковому  вивченні  проблем
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соціалізації студентської молоді в громадських об’єднаннях та організаціях.

Як  відомо,  загальну  періодизацію  педагогічної  думки  в  Україні

запропонувала О. Сухомлинська, яка виділила в її розвитку декілька періодів

та етапів: 

–  перший період (ІХ – ХVI ст.) – педагогічна думка княжої доби;

– другий  період  (1569  –  сер.  ХVIІ  ст.)  –  педагогіка  в  контексті

слов’янського відродження; 

– третій період (друга половина ХVIІ – ХVIІІ ст.) – педагогічна думка і

школа козацької доби; 

– четвертий  період  (ХІХ  ст.  –  1905  р.)  –  становлення  модерної

педагогічної думки; 

– п’ятий період (1905 – 1920 рр.) – педагогічна думка і школа в період

визвольних змагань українського народу; 

– шостий  період  (1920  –  1991  рр.)  –  українська  педагогічна  думка  та

школа радянських часів. 

У шостому періоді виокремлено такі етапи: 1) 1920 – 1933 рр. – етап

експериментування й новаторства; 2) 1933 – 1958 рр. – українська педагогіка

як складова „російсько-радянської” культури; 3) 1958 – 1985 рр. – українська

педагогічна думка в змаганнях за демократичний розвиток; 4) 1985 – 1991 рр.

–  становлення  сучасного  етапу  розвитку  української  педагогічної  думки  в

межах  радянського  дискурсу;  5)  1991  р.  –  розвиток  педагогіки  і  школи  в

Українській державі [206, с. 65-66].

Хронологічні  межі  нашого  дослідження  стосуються  третього  й

четвертого етапів шостого періоду розвитку вітчизняної педагогічної думки,

виділених О. Сухомлинською. Ми будемо орієнтуватись на цю періодизацію,

але  зробимо  деякі  уточнення  з  урахуванням  особливостей  державної

освітньої політики стосовно вищої школи та змін у підходах до соціалізації

студентської молоді. На нашу думку, доцільно третій етап розділити на два

часові  відрізки:  1)  кінець  50-х  –  перша  половина  60-х  років;  2) друга

половина  60-х  –  перша  половина  80-х  років.  Це  пов’язано  з  тим,  що
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засудження  сталінізму,  розпочате  на  ХХ  з’їзді  КПРС,  й  зумовлена  нею

лібералізація суспільно-політичного життя згортається в середині 60-х років.

У 1964 році М. Хрущов був відсторонений від влади й закінчилась так звана

„хрущовська відлига”. Це призвело до зміни політичного курсу країни, що

суттєво позначилось на розвитку вищої освіти й педагогічної думки.

Ураховуючи вищезазначене, у науковому вивченні проблем соціалізації

студентської  молоді  в  громадських  об’єднаннях  та  організаціях  ми

виокремимо три етапи: 1) кінець 50-х – перша половина 60-х років; 2) друга

половина 60-х – перша половина 80-х років); 3) друга половина 80-х років.

Підставою для періодизації ми обрали характер державної освітньої політики

щодо вищої школи та зміну підходів до дослідження проблем соціалізації.

XX з’їзд  КПРС уперше посіяв  сумніви  в  цілях  радянського  способу

життя,  цінностях  комуністичного  виховання.  Із  моменту  його  проведення

почало формуватися покоління так званих „шістдесятників” – людей, які ще

не  піддавали  сумніву  соціалістичні  цінності,  не  боролися  з  режимом,  але

наполягали на більш глибокій десталінізації суспільства. „Шістдесятництво”

починалось у галузі культури й мистецтва, його представники звертали увагу

на національну культуру, захищали рідну мову, виступали проти прихованої

русифікації в освітній діяльності.

Вітчизняну  освітню  політику  у  цей  період  було  спрямовано  на

зміцнення  зв’язку  школи  з  життям,  залучення  школярів  та  молоді  до

суспільно корисної праці. Реформаторські заходи кінця 50-х – середини 60-х

років сприяли тому, що в освітньої системи в цілому й вищої школи зокрема

з’являється функція соціального виховання дітей та молоді, тобто підготовки

підростаючих поколінь до життя в суспільстві.

Зміни, що відбувались у вітчизняній освітній галузі наприкінці 50-х –

на початку 60-х років ХХ століття, позначились і на розвитку педагогічних

досліджень.  У  цей  період  розширювались  межі  педагогічної  науки  (вона

перетворилась в науку про виховання не лише підростаючого покоління, але

й дорослих) та її предмет, який почав включати такі категорії й поняття,  як
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„середовище  особистості”,  „мікросередовище”  „соціальне  формування

особистості”,  „соціалізація”.  Посилюється увага  представників  різних наук

до проблем взаємодії впливів соціального середовища та виховання. 

На  першому  етапі  вчені,  які  належали  до  різних  наукових  галузей,

зосереджуються на дослідженні  самого феномену соціалізація.  Активізація

наукових  пошуків  у  цьому  напрямку  була  пов’язана  з  відродженням

вітчизняної соціології, яке розпочалося з кінця 50-х років. У 1958 році було

створено радянську соціологічну асоціацію, починають публікуватися праці

відомих зарубіжних соціологів.  У цей же період створюються соціологічні

лабораторії,  кафедри,  що  проводять  як  теоретичні,  так  і  емпіричні

дослідження.  Зокрема  радянські  соціологи  в  цей  час  вивчали  трудові

колективи,  проблеми  підвищення  культурно-технічного  рівня  робітничого

класу,  ставлення  до  праці  молодих  робітників  тощо.  Теоретичні  дискусії

точилися  навколо  питань  про  місце  соціології  в  марксизмі,  про  її

співвідношення з діалектичним й історичним матеріалізмом [55, с. 84].

Зауважимо, що перший етап (кінець 50-х – перша половина 60-х років),

який був досить коротким, можна вважати підготовчим. Він характеризувався

підсиленням  уваги  до  проблем  соціалізації  молоді  представників  різних

наукових  галузей  та  визначенням  філософських  та  соціологічних  засад

дослідження цього феномену.

Активні  дослідження  процесів  соціалізації  було  розпочато  вже

наприкінці  60-х  –  на  початку  70-х  років  радянськими  соціологами,  які

вивчали  проблеми  особистості  та  її  розвитку.  Зауважимо,  що  їх  праці

відрізнялись  ідеологічною  заданістю  й  орієнтувались  на  конкретну

соціологічну  парадигму.  Радянські  філософи,  соціологи  та  представники

інших наукових галузей цього періоду виходили з марксистського положення

про  те,  що  основу  соціальних  умов,  соціального  середовища,  які

детермінують  життєдіяльність  людини,  соціалізацію  особистості,  її

формування  складає  сукупність  суспільних  відносин.  Саме  сукупність

суспільних  відносин  визначає  той  чи  той  тип  особистості  як  суспільний
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образ,  що  увібрав  у  собі  найсуттєвіші  риси  певної  групи  чи  всього

суспільства [16, с.30].

У 1967 році була опублікована праця І. Кона „Соціологія особистості”,

в якій порушувалась проблема соціалізації. Автор доводив, що людина стає

особистістю,  об’єктом  і  суб’єктом  суспільних  відносин,  послідовно

проходячи  різні  стадії  соціалізації  [86,  с. 101].  Cтадійний,  або  фазний,

характер  цього  процесу  частково  збігається  з  віковими  періодами  та

основними  моментами  життєвого  шляху  людини  в  суспільстві,  вірніше

процесу становлення людини як особистості та початку самостійного життя

соціалізованого індивіда.  І.  Кон розглядав у як основні  стадії  соціалізацію

особистості в дитинстві, підлітковому віці та юності відповідно до основних

механізмів соціалізації, до яких відніс родину, спеціальні заклади суспільного

виховання – ясла, дитячі садки, школи, формальні й неформальні вікові групи

та організації. 

Є. Кузьмін не обмежувався цими періодами формування особистості і

вказував  на  соціалізуючий  вплив  культури,  організації  та  управління

виробничими  колективами,  засобів  масової  комунікації  на  розвиток

особистості  дорослої людини. Проте він підкреслював значення критичних

періодів, особливо важливих у контексті  соціалізації: перші 2-3 роки, вступ

до школи, підлітковий вік, юність [98, с. 126].

На  думку  Б. Ананьева,  процес  соціалізації  охоплює  увесь  життєвий

шлях  людини  в  суспільстві,  і  тому  періодизація  цього  процесу  не  може

обмежитися  лише  етапами  формування  особистості.  Проте  вчений

погоджувався,  що  вікові  етапи  мають  особливе  значення  й  саме  з  ними

специфічно  пов’язані  такі  механізми  соціалізації,  як  сім’я  та  заклади

громадського виховання на всіх рівнях (від ясел до вищої школи) [1, с. 146]. 

У  70-х  роках  ХХ  століття  продовжуються  соціологічні  дослідження

проблем  соціалізації.  У  1970  р.  була  вийшла  збірка  статей  „Соціальні

дослідження проблем праці й особистості”, в якій було опубліковано праці,

присвячені  аналізу  соціалізаційних  процесів.  Н. Андрєєнкова  визначала
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соціалізацію як процес становлення людини як суспільної істоти. На її думку,

він включає декілька аспектів, а саме: соціальне пізнання (знання про самого

себе,  про  взаємовідносини  з  іншими  людьми,  засвоєння  соціальних  і

культурних  цінностей,  знання  про  структуру  суспільства  та  роль  окремих

соціальних  інститутів  тощо);  оволодіння  певними  навичками  практичної

діяльності,  які  мають відношення як до предметного світу,  так і  до сфери

соціуму; інтерналізація певних норм, позицій і ролей; вироблення для себе на

основі отриманих знань системи ціннісних орієнтацій, установок; включення

людини в активну творчу діяльність [7, с. 43-44].

Важливо підкреслити, що авторка вказувала на необхідність включення

людини  в  активну  творчу  діяльність,  без  якої  її  ефективна  соціалізація

неможлива.

Н. Андрєєнкова  співвіднесла  поняття  „соціалізації” з  такими

термінами,  як  „формування  особистості” та  „виховання”.  На  її  думку,

формування особистості є більш широким, ніж соціалізація, бовключає в себе

й психологічні аспекти. Виховання ж навпаки входить до складу соціалізації,

і  остання  доповнює  його  практикою  соціальної  діяльності.  Цікавим  є

зауваження  авторки  про  те,  що  кожен  індивід  є  продуктом  суспільства  й

залежить від нього, але в процесі соціалізації він має можливість самостійно

обирати  ті  чи  ті  цінності  та  установки,  зважаючи на  загальні  регулятивні

принципи середовища й власні  нахили. Саме тому соціалізація неможлива

без активної участі самої людини в процесі засвоєння соціального досвіду й

культури [там же, с. 44].

Дослідниця  висловила  думку,  що соціалізація  індивіда  як  активний

процес продовжується не все життя, а лише період, необхідний для стійкої

інтерналізації  комплексу  норм,  ролей,  для  вироблення  стійкої  системи

соціальних орієнтацій, установок тощо, тобто протягом часу, необхідного для

становлення  індивіда  як  особистості.  Вона  виділила  три  основних  етапи

соціалізації: а) первинна соціалізація, або соціалізація дитини; б) маргінальна

(проміжна або псевдо стійка) соціалізація – соціалізація підлітка; в) стійка,
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тобто  концептуальна,  цілісна  соціалізація,  яка  знаменує собою перехід  від

юності до зрілості (період від 17-18 до 23-25 років) [Там же, с. 45]. 

Деякі вчені в цей період намагалися зробити певні узагальнення щодо

сутності соціалізації та її основних характеристик. Я. Гилинський виділив у

розумінні  проблеми  соціалізації  індивіда  два  аспекти:  соціологічний  і

психологічний.  Представники  першого  розглядали  соціалізацію  як  процес

включення  індивіда  в  систему  суспільних  відносин  через  наділення  його

громадськими  властивостями.  Суб’єктом,  який  наділяє  людину  цими

властивостями,  є  суспільство  як  ціле,  спроможне  до  самовідтворення  й

саморозвитку.  Представники  психологічного  напрямку  наголошували,  що

соціалізація  є  процес  засвоєння  індивідом  досвіду  соціального  життя.

Психологічні  аспекти  соціалізації,  на  думку  автора,  мають  прагматичну

цінність  і  розповсюдженість,  бо  передбачають  виховання  особистості,  з

метою формування в неї соціальних якостей [34, с. 44]. 

Я. Гилинський  звертав  увагу  також  на  стадії  соціалізації,  які  він

співвідносив  із  віковими  етапами  розвитку  особистості.  Виділено  чотири

стадії залежно від віку й основного виду діяльності людини: 

1.  Стадія  ранньої соціалізації.  Вона охоплює віковий період до семи

років і  є дуже важливою, бо дитина інтенсивно засвоює найпростіші види

діяльності,  певні  знання  й  соціальні  норми.  Основним  інститутом  у  цей

період є сім’я  та дошкільні заклади, а основним видом діяльності – гра. 

2.  Стадія  навчання.  Охоплює  період  із  семи  років  до  моменту

закінчення  навчального  закладу  (школи,  технікуму,  ПТУ,  ВНЗ).  Вона

стосується різних вікових періодів (дитинство, підлітковий вік, юнацький вік)

проте  характеризується  єдністю  основного  виду  діяльності  –  навчання.

Кількість  інститутів  соціалізації  зростає.  Поряд  із  сім’єю велике  значення

мають такі інститути, як навчальні заклади, дитячі молодіжні організації та

об’єднання. Спектр соціалізаційних механізмів різко зростає в юності, коли

молода  людина  виконує  різні  соціальні  ролі,  готується  до  активного

трудового й соціального життя. 
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3. Соціальна зрілість. Охоплює період активної трудової й громадсько-

політичної діяльності  людини. Основний вид діяльності  – праця, найбільш

значущі інститути соціалізації – виробничий колектив, громадські організації,

формальні й неформальні групи. 

4.  Завершення  життєвого  циклу.  Стадія  починається  із  завершенням

постійної активної трудової діяльності [34, с. 50-54]. 

Важливим для нашого дослідження є зауваження про те, що найбільш

суттєвий вплив на процес соціалізації здійснює навчання в закладах освіти  й

участь  у  діяльності  громадських  об’єднань  та  організацій,  які  значно

розширюють  сферу міжособистісних стосунків і соціальних контактів.

Радянські вчені в 70-х роках вдавались не лише до узагальнень щодо

соціалізації,  а  й  критикували  погляди  зарубіжних  дослідників,  зокрема

Т. Парсонса, Р. Хесса, С. Ліпсета та інших. Головним недоліком зарубіжних

концепцій вважалось визначення як активної сторони соціалізацію індивіда, а

не  суспільства.  Зарубіжні  вчені  також  критикувались  за  ігнорування

соціально-історичних особливостей соціалізації [108, с. 59]. Зверталась увага

на  те,  що  соціалізація  повинна  здійснюватись  для  збереження  наявних

суспільних  відносин  і  їх  розвитку,  тобто  вона  є  формою  відтворення

суспільства  (П. Лебедєв).  Йшлося  також  про  інститути  соціалізації  та  їх

класифікацію  та  роль  громадських  організацій  та  об’єднань.  П. Лебедєв

акцентував  на  тому,  що  потрібно  вивчати  особливості  соціалізації  різних

соціальних  груп:  учнів  шкіл,  студентів,  індустріальних  робітників,

колгоспників, інтелігенції. 

Учені  в  цей  період  починають  звертати  увагу  на  різні  аспекти

соціалізації. В. Шеянов підкреслював, що правильне в науковому відношенні

розуміння  соціалізації  неможливо  без  використання  історичного  методу  й

розгляду  особистості  як  продукту  історичного  розвитку  суспільства.

Соціалізацію він пропонував розглядати як історичний процес осуспільнення

соціальної сутності людини. Як наслідок, осуспільнення виробництва й праці

треба розглядати як основний чинник соціалізації особистості [254, с. 4-5].
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Досліджувались  соціальні  норми  як  установлені  суспільством  певні

вимоги до особистості,  яка посідає ті чи ті  соціальні позиції,  та їх роль у

процесі  соціалізації.  В. Нікітін,  Л. Спірідонов,  Е. Фомін  доводили,  що

соціальні  норми  є  універсальним  засобом  соціалізації  індивіда,  бо:

а) нормування  соціальної  поведінки  здійснюється  всіма  соціальними

інститутами;  б)  соціальні  норми  супроводжують  індивіда  на  усіх  стадіях

соціалізації, тобто протягом усього життєвого циклу. Дія соціальних норм як

засобу соціалізації полягає у становленні типів (зразків) суспільно значущої

поведінки  та  в  установленні  меж,  в  яких  індивідуальна  поведінка  слугує

здійсненню цілей суспільства [139, с. 110].

А. Пашков,  С. Явич  розглянули  роль  правових  норм  у  соціалізації

індивіда. Автори виходили з того, що соціалізація індивіда є процесом його

становлення,  формування  та  розвитку,  що  відбувається  під  впливом

різноманітних соціальних чинників. Його результатом є засвоєння людиною

соціальних еталонів, вироблених суспільством, класом, соціальною групою.

Право опосередковує економічні та політичні відносини та визначає ступінь

можливої  поведінки  суб’єкта,  надаючи  громадянам  свободу  творчої

діяльності  в  різних  галузях  суспільного  життя,  можливості  задоволення

особистих  потреб  та  інтересів,  гарантує  участь  особистості  у  формуванні

умов  своєї  життєдіяльності  через  надання  можливості  включення  її  до

системи суспільних відносин [151, с. 100].

Продовжувались  дослідження  соціально-психологічних  аспектів

соціалізації.  Відомий український філософ і  психолог  В. Войтко  розглядав

процес соціалізації з позицій соціально-психологічного напряму  „У самому

загальному  вигляді,  –  писав  він,  –  соціалізацію  можна  визначити  як

оптимальне  входження  індивіда  в  соціальне  оточення,  знаходження  свого

місця  в  цьому  оточенні  на  різних  вікових  етапах,  максимальне  поєднання

потреб та  інтересів  соціалістичного  суспільства  й  кожного його члена”.  У

його  концепції  поняття  соціалізація  має  дві  основних  лінії:  перша  –

соціалізація  свідомості  –  процес  засвоєння  індивідом  соціальних  норм,
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цінностей  (культури),  символів  та  перетворення  соціального  досвіду  в

установки,  потреби  та  ціннісні  орієнтації;  друга  лінія  –  соціалізація

діяльності  –  процес  засвоєння  індивідом   наявних  у  суспільстві  форм  та

зразків  діяльності  (трудової  та  суспільної),  активна  участь  його  в  різних

галузях діяльності суспільства згідно з особистісними потенціями, нахилами

та  здібностями,  активна  творчість  індивідом  нових  форм  діяльності

суспільства. 

Із метою соціалізації діяльності необхідне активне включення індивіда

в реальний трудовий процес, у практику професійного та позапрофесійного

спілкування з іншими людьми. Саме в практичній діяльності  краще за все

перевіряється сумісність чи несумісність людей, їхня ідентифікація та інші

психологічні механізми соціалізації [31, с. 4].

Соціально-психологічний напрямок вивчення соціалізаційних процесів

розроблявся  й  іншими  науковцями.  Зокрема  Л. Буєва  наголошувала,  що

поняття  „соціалізації”  означає  процес  соціального  становлення  людського

індивіда,  формування  його  соціальної  сутності”  [18,  с. 125].  І. Кон  та

В. Ольшанський розглядали соціалізацію як процес, у процесі якого людське

єство (людська природа) з певними біологічними задатками набуває якостей,

необхідних йому для життєдіяльності. На відміну від близьких йому понять

„розвиток ” і „виховання”, соціалізація охоплює процес і результат взаємодії

індивіда з усією сукупністю соціальних явищ [219, с. 66].

Л. Смєлков  звернув  увагу  на  „необхідність  впливу  на  особистість  із

метою  її  соціалізації  через  включення  її  в  систему  суспільних  відносин,

заміщення позицій та виконання ролей, засвоєння соціальних цінностей та

соціального  досвіду  пізнавальної,  творчої  й  комунікативної  діяльності,

спрямованої  на  задоволення  індивідуальних,  колективних  та  суспільних

потреб” [180, с. 108].

В. Пекур  та  В. Четвертак  також  зробити  певні  узагальнення  щодо

сутності соціалізації. При цьому вони розкривали саме поняття соціалізація,

характеризували його як процес, визначали інститути та чинники соціалізації.
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Автори  зазначали,  що  людина  народжується  біологічною  істотою,  а

соціальною  вона  стає  після   засвоєння  системи  соціальних  норм,  правил

поведінки в соціальних групах. Соціалізують людину соціальні інститути –

система  спеціально створених чи  природно утворених закладів,  діяльність

яких  спрямована  на  розвиток  індивідів.  До  таких  соціальних  інститутів

автори  відносять  сім’ю,  дитячі  дошкільні  заклади,  навчальні  заклади  всіх

рівнів і типів, політичні і громадські організації, трудові колективи [153, с. 5].

Доречним є висновок В. Пекура та В. Четвертака про те, що вченими

розроблено  різні  підходи  до  періодизації  процесу  соціалізації.  Вони

орієнтуються  на  той  із  них,  що  ґрунтується  на  трудовій  діяльності.  З

урахуванням  цієї  ознаки  виділяють  три  суспільно  значущих  періоди  в

життєдіяльності  й,  відповідно,  соціалізації  людини:  дотрудовий,  що  є

підготовкою до  трудової  та  громадської  діяльності;  трудовий,  що включає

функціонування людини в певній соціально професійній ролі; післятрудовий,

пов'язаний із закінченням або скороченням активної трудової діяльності. 

Звертається  увага  також  на  підхід,  коли  стадії  соціалізації

співвідносяться  з  віковими   стадіями  індивідуального  життя.  Розрізняють

чотири стадії соціалізації: дошкільну; навчальну (із моменту вступу до школи

й до закінчення очних форм загального й професійного навчання); трудову

(стадія соціальної зрілості); післятрудову. Їм відповідають такі вікові етапи,

як дитинство, юність, зрілість, старість [153, с. 6].

Більш  досконалу  періодизацію  процесу  соціалізації  запропонувала

Н. Пасько,  яка  вважала  доцільним  виділяти  певних  періоди,  виходячи  з

характеру  діяльності  індивіда,  що  соціалізується.  При  цьому,  на  її  думку,

необхідно  враховувати  три  її  основні  види:  пізнавальну,  перетворювальну,

ціннісно-орієнтаційну, у яких реалізуються всі можливі типи зв’язку суб’єкта

і  об’єкта.  З  іншого  боку,  треба  враховувати  й  вік  індивіда.  З  огляду  на

вищезазначене виділяються три періоди соціалізації.

Перший  період  –  соціалізація  дитини  до  вступу  до  школи,  коли

соціальний досвід формується достатньо цілісно та всебічно. 
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Другий період соціалізації – шкільні роки, коли в соціальному досвіді

переважають діяльність навчання та пізнання. При цьому соціальний досвід

відрізняється  двома  важливими  особливостями:  по-перше,  освоєння

соціальної дійсності відбувається у формі найбільш загальних характеристик,

понять,  без  конкретизації,  деталізації  їх,  і,  по-друге,  освоєння  соціальної

дійсності у формі навчання та пізнання дещо спрощено та формалізовано. 

Третій період соціалізації пов’язаний із початком трудової діяльності, зі

підвищенням рівня загальноосвітньої підготовки без відриву від виробництва

або зі вступом до середнього спеціального чи вищого навчального закладу.

При цьому відбувається (якщо брати останнє)  перехід до нової  суспільної

групи – студентства [150, с. 24-25].

Отже,  в  другій  половині  60-х  –  70-х  роках  соціологи,  соціальні

психологи  зосередились  на  всебічному  вивченні  феномену  „соціалізації”.

Було  встановлено,  що  соціалізація  є  процесом  становлення  людини  як

суспільної  істоти,  процесом  включення  індивіда  в  систему  суспільних

відносин  через  наділення  його  громадськими  властивостями.  Психологи

наголошували, що соціалізація забезпечує оптимальне входження індивіда в

соціальне  оточення,  знаходження  свого  місця  в  цьому  оточенні  на  різних

вікових  етапах,  поєднання  інтересів  особистості  та  суспільства.

Виокремлювались  чинники,  інститути  соціалізації,  визначались  її  основні

стадії.  Було  також  акцентовано  на  тому,  що  найбільш  суттєвий  вплив  на

процес  соціалізації  здійснює  навчання  в  закладах  освіти  та  участь  у

діяльності громадських об’єднань та організацій.

У  70-х  роках  починають  активно  проводитись  дослідження

студентської  молоді  як  особливої  соціальної  групи,  її  місця  в  соціальній

структурі  радянського  суспільства.  Зауважимо,  що  погляди  вчених  щодо

проблеми  студентства  відрізнялись.  Найбільш  загальне  визначення  самого

поняття „студентство” дав Ф. Хайруллін, який розглядав його як специфічну

соціально-професійну  групу  у  складі  інтелігенції,  що  включена  до  неї  не

лише  за  ціннісними  орієнтаціями  та  соціально-психологічними
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характеристиками, а й за змістом та характером трудових функцій [223, с. 5]. 

А. Власенко також визначав студентство як особливу соціальну групу,

проте  наголошував,  що  вона  формується  з  різних  соціальних  утворень

суспільства  й  характеризується  особливими умовами життя,  праці,  побуту,

особливою  громадською  поведінкою  та  психологією.  Отримання  знань  і

підготовка себе до майбутньої роботи на виробництві, у науці, культурі є для

студентства головним заняттям [28, с. 12-13]. 

Дещо  більш  узагальнені  характеристики  студентства  надавала

М. Кириллова, яка розглядала його як специфічний соціальний прошарок за

його  місцем  у  структурі  суспільства,  його  соціальною  роллю  та  певною

специфікою соціально-психологічних рис [66, с. 9].

Зауважимо,  що  найбільш  визнаним  і  майже  класичним  вважалось

визначення студентства,  яке дав В. Лісовський. Дослідник узагальнив різні

позиції  і  вважав,  що студентство  є  складовою радянської  молоді  та  являє

собою  специфічну  соціальну  групу,  що  характеризується  особливими

умовами  життя,  праці  й  побуту,  соціальною  поведінкою  та  психологією,

системою ціннісних орієнтацій [111,  с.  29].  Автор також підкреслив,  що у

студентства є певні суспільно значущі завдання й прагнення, які визначають

його особливості. Найбільш важливими з них, на його думку, є такі: характер

праці  студентства,  його  роль  у  суспільній  організації  праці;  підготовка  до

виконання  функцій  інтелігенції;  часткова  участь  в  опосередкованій

виробничій і невиробничій праці у формі навчанні, роль якого підвищується. 

Учені-психологи (Б. Ананьєв, Б. Паригін) звертали увагу на соціально-

психологічні особливості студентського віку: найменші величини латентного

періоду  реакцій  на  прості,  комбіновані  й  словесні  сигнали,  оптимуми

чутливості аналізаторів зовнішнього середовища, найбільша пластичність в

утворенні складних психомоторних та інших навичок. Порівняно з іншими

віковими періодами у студентському віці простежується найвища швидкість

оперативної пам’яті й переключення уваги, розв’язання вербально-логічних

задач.  Тобто  цей  вік  виявляється  як  найбільш сприятливий  для  навчання,
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виховання, професійної підготовки, розвитку здібностей тощо [2, с. 5].

У  70-х  роках  учені  приділяли  значну  увагу  проблемі  розвитку

соціальної  активності  студентської  молоді  та  організації  поза  навчальної

діяльності  у  вищих  навчальних  закладах.  Підкреслювалось,  що  соціальна

активність  особистості  студента  визначається  об’єктивними  потребами

суспільства  й  залежить  від  стану  суспільної  свідомості,  конкретних  умов

мікросередовища,  особливості  діяльності  і  структури  самої  особистості.

Усвідомлення  особистістю  суспільної  потреби  в  соціальній  активності

викликає  певний психологічний  стан  готовності  до  неї.  Сама  ж соціальна

активність студентства визначалась як його різноманітна соціально значуща

діяльність,  спрямована  на  подальше  вдосконалення  соціалістичних

суспільних  відносин,  у  процесі  якої  здійснюються  саморозвиток  і  певна

перебудова соціальної спільності, до якої належить індивід [150, с. 95].

Цікавою  була  думка  Н. Пасько  про  те,  що  є  різні  види  соціальної

активності  студентської  молоді.  Серед  них  вона  виділила  мисленневу

активність особистості, яка проявляється не лише у навчальному процесі, а й

у  позанавчальній  діяльності,  зокрема  в  роботі  студентських  наукових

товариств та конструкторських бюро. Виділялось також суспільно-політична

активність,  формування  якої  пов’язане  з  діяльністю  студентських

громадських організацій [Там же, с. 97-98].

Зверталась  увага  не лише на поняття  „соціальна активність”,  а  й на

терміни,  що  є  близькими  за  змістом.  Зокрема  йшлося  про  „активну

особистість”,  що  визначалась  як  максимально  діяльна  особистість,  про

„активність”  як  необхідну  умову  розвитку   ініціативи,  самостійності

студентів,  розвитку  їхньої  особистості.  Акцентувалося  на  необхідності

сприяти вияву студентської активності й самостійності, адже саме це робить

процес  соціалізації  більш  успішним.  Як  наслідок,  студент  буде  не  лише

пристосовуватися до довкілля, а й активно його  перетворювати, змінюючи у

процесі  цього  перетворення  й  свою  природу.  Виховання  активності  та

самостійності, ініціативи необхідні для професійного становлення будь-якого
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спеціаліста [226, с. 26-27].

Значну увагу в науковій літературі приділялось питанням, пов’язаним із

формування  соціальної  активності,  соціальним  становленням  майбутніх

спеціалістів.  Розглядались можливості  громадсько-політичної практики, яка

передбачала теоретичні  заняття  та виконання практичних завдань у межах

навчального процесу, а також різні види позанавчальної діяльності: робота на

виборних посадах у різних громадських організаціях, заняття на факультетах

громадських  професій,  школах  молодого  лектора,  участь  у  конкурсах,

агітпоходах,  трудовому  семестрі,  агітаційно-пропагандистській,  культурно-

масовій, спортивній роботі тощо [91, c. 3].

В. Астахова дала визначення громадсько-політичної практики, під якою

вона  розуміла  систему  занять  і  конкретної  діяльності  на  кожному  році

навчання, яка передбачає набуття кожним студентом певних знань та навичок

у галузі організаційної та виховної роботи [11, с. 15]. Науковці (М. Головатий,

А. Куліш,  Є. Суїменко)  розглядали  проблему  організації  проведення

громадсько-політичної практики студентів [Див.: 35; 99].

З’являється  низка  праць  учених-педагогів,  присвячених  виявленню

можливостей  поза  навчальної  діяльності  студентів  як  чинника розвитку  їх

громадської активності. Соціологи Б. Рубін та Ю. Колесников зважали на те,

що діяльність  вищої  школи розвивається  в  основному у  трьох напрямках:

а) навчальна  робота;  б)  наукові  дослідження;  в)  позанавчальна  виховна

діяльність.  Якщо  навчальний  процес,  на  їх  думку,  здійснює  в  основному

функції  загальної  та  спеціальної  освіти,  то  виховний  процес  виконує

громадсько-політичну функцію – виховує певні ідеологічні позиції індивіда,

що дозволяють залучити його до активної політичної, громадської діяльності

[170, c.  128.]. Ураховуючи  вищезазначене,  автори  вважали  за  необхідне

перенести центр виховної роботи в позанавчальні колективи та об’єднання

студентів:  комсомольські  організації,  колективи  художньої  самодіяльності,

спортивні секції, дискусійні клуби тощо. 

Т. Строкова  досліджувала  педагогічні  основи  позанавчальної
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діяльності,  тобто  зміст,  форми  й  методи  роботи  в  позанавчальний  час,

спрямованої  на  соціалізацію  студентської  молоді.  Вона  доводила,  що

провідною  педагогічною  умовою  успішного  формування  громадської

активності  студента  є  система  виховної  роботи  у  ВНЗ,  яка  сприяє

формуванню позитивних мотивів, необхідних умінь й особистісних якостей,

необхідних для соціально значущої діяльності [200, с. 17]. Цій же проблемі

було присвячено кандидатську дисертацію А. Деркача, хоча акцент в ній було

зроблено  на  використання  можливостей  позанавчальної  діяльності  у

формуванні професійної спрямованості студентів [45]. М. Дрьомін відповідно

до мети дисертаційного дослідження розглядав значення для студента таких

форм  позанавчальної  роботи,  як  факультети  громадських  професій,  школи

молодого  лектора,  СБЗ,  школи  вожатих,  наукові  студентські  об’єднання,

художню самодіяльність, аматорські захоплення за інтересами та ін. [50].

Є. Василевська  у  кандидатській  дисертації  „Педагогічні  проблеми

виховання громадянської  активності  студентів вищої  школи” (Одеса,  1975)

звертала увагу на формування громадської активності під час науково-творчої

та  суспільно  корисної  діяльності.  У  дисертації  розкрито  такі  дієві  засоби

виховання  громадської  активності,  як  суспільно  корисна  праця  у

студентських  будівельних  загонах  та  наукова  творчість  у  студентських

наукових товариствах [23].

Констатуємо,  що  в  70-х  роках  проблематика  наукових  досліджень

значно розширюється. Поряд із вивченням сутнісних характеристик процесу

соціалізації, вчені розглянули особливості соціалізації студентської молоді як

соціально-професійної  групи,  дослідили  соціалізаційні  можливості

громадсько-політичної  практики  студентів  та  позанавчальної  діяльності.

З’явилися  праці  вчених-педагогів,  присвячені  обґрунтуванню  педагогічних

умов  формування  соціальної  активності,  соціально  значущих  якостей

студентів вищих навчальних закладів.

У  першій  половині  80-х  років  ХХ  століття  основний  зміст  поняття

„соціалізація” вже було з’ясовано і вчені вдалися до його конкретизації. І. Кон

70



звернув увагу на багатозначність цього терміну й наголосив, що соціалізація

означає сукупність усіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює та

відтворює  певну  систему  знань,  норм  і  цінностей,  що  дозволяють  йому

функціонувати як повноправний член суспільства.  Важливим був висновок

про  те,  що  соціалізація  включає  не  тільки  усвідомлені,  контрольовані

цілеспрямовані впливи (виховання в широкому розумінні слова), а й стихійні,

спонтанні процеси, що впливають на формування особистості [87, с. 21-22]. 

Поряд із терміном „соціалізація” у науковий обіг було введено термін

„політична соціалізація”, яка визначалась як сукупність процесів становлення

політичної поведінки особистості, вияву політичної активності. У результаті

людиною  відбувається  ідентифікація  себе  з  певною  політичною

спільністю(державою, країною, нацією) [75, с. 99]. 

Учені розглядали особливості соціалізації студентської молоді в умовах

науково-технічної  революції.  У  дисертаційній  роботі  В. Асатіані  на  основі

конкретного  соціологічного  дослідження  було  виявлено  ступінь  соціальної

зрілості  студентів-першокурсників  та  студентів-випускників  і  встановлено,

які громадські якості були сформовані за період навчання у ВНЗ [9].

Центральне місце у вітчизняних наукових розвідках першої половини

80-х років посідала проблема формування соціальної активності студентської

молоді. У 1983 році в Харкові відбулася республіканська наукова конференція

„Формування  соціальної  активності  студентів  у  процесі  громадсько-

політичної практики”.  Було розглянуто проблеми  комплексного підходу до

формування соціальної активності особистості (Т. Старченко) [195], питання,

пов’язані  з  підвищенням  ефективності  громадсько-політичної  активності

(Н. Назарова) [133], специфікою формування ціннісних орієнтацій студентів у

галузі суспільно-політичної діяльності (А. Андрющенко) [8]. Досліджувалось

також  окремі  напрямки  виховання  (економічне,  атеїстичне)  та  їх  роль  у

розвитку соціальної активності студентів (Ю. Палкін, Р. Сокирянская) [149].

З’ясовувалось місце науково-дослідної роботи студентів у системі суспільно-

політичної  практики   (Є. Спіцин,  С Коновалов),  шляхи  розвитку
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самодіяльності студентських об’єднань (Ю. Бухалов). 

Як, бачимо на другому етапі (друга половина 60-х – перша половина

80-х  років),  який  характеризувався  переважанням  міждисциплінарного

підходу  до  вивчення  проблем  соціалізації,  соціологи,  соціальні  психологи

зосередились  на  всебічному  вивченні  феномену  соціалізації,  визначенні

чинників,  інститутів  соціалізації,  характеристиці  її  основних  стадій.  Було

зроблено  важливий  висновок  про  те,  що  визначальний  вплив  на  процес

соціалізації  здійснює  навчання  в  закладах  освіти  та  участь  у  діяльності

громадських  об’єднань  та  організацій.  Простежується  тенденція  до

розширення проблематики наукових досліджень (розглядаються особливості

соціалізації  студентської  молоді  як  соціально-професійної  групи,

соціалізаційні  можливості  громадсько-політичної  практики  студентів  та

позанавчальної  діяльності).  На  другому  етапі  до  дослідження  проблем

соціалізації залучаються вчені-педагоги, які досліджували педагогічні умови

формування  соціальної  активності,  соціально  значущих  якостей  студентів

вищих навчальних закладів.

Актуальність означеної проблематики значно підсилилась на третьому

етапі (друга половина 80-х років), у період так званої перебудови. Ученими

було обґрунтовано важливі теоретичні положення щодо соціальної активності

студентської  молоді.  Т.  Мальковська  довела,  що  соціальна  цінність

особистості  залежить  від  того,  як  вона  засвоює  й  реалізує  досягнення

суспільства  і  як  активно  виявляє  індивідуальні  здібності  та  обдарування.

Критерієм ефективності  соціальної активності,  на її  думку, є перетворення

діяльності  із  зовнішньої  необхідності  в  її  внутрішню  свободу  –

самодіяльність [118, с. 5-17].

В. Лісовський  дійшов  висновку,  що  соціальна  активність  є  основою

всіх  якостей  особистості  й  виявляється  не  тільки  через  ідейність,

громадянськість, відповідальність, але й через ділові якості. Найважливішим

чинником  її  формування  є  студентське  самоврядування,  участь  юнаків  та

дівчат у роботі студентських організацій [112, с. 139]. Автор зазначав, що в
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Україні з 1986 року проводився республіканський експеримент „Студентське

самоврядування”,  мета  якого  полягала  у  створенні  системи  студентського

самоврядування у ВНЗ, її нормативно-правового забезпечення та ефективної

взаємодії з адміністративними структурами [112, с. 146].

У  другій  половині  80-х  років  збільшилася  кількість  педагогічних

досліджень,  присвячених  соціалізаційній  проблематиці.  Зокрема

розглядались  питання,  пов’язані  з  формуванням активної  життєвої  позиції

студентів.  Зважаючи  на  те,  що  соціалізація  особистості  являє  собою

двоєдиний  процес,  який  включає  засвоєння  соціального  досвіду  та

відтворення його, дослідники звернули увагу на пошук шляхів забезпечення

активної життєвої позиції студентської молоді. Доводилось, що можливості

навчального процесу  в  цьому сенсі  є  обмеженими,  бо  в  процесі  навчання

студенти  лише  засвоюють  соціальний  досвід,  набувають  моральної

готовності  до  виконання  практичних  справ.  У  позанавчальному  процесі,

особливо в громадських організаціях та об’єднаннях, вони мають можливість

конкретно та зримо реалізувати їх, освоїти нові для себе види діяльності. Тут

розширюються та поглиблюються зв’язки спілкування студентів. У результаті

розширення діапазону діяльності та спілкування формується більш високий

рівень  індивідуальної  самосвідомості,  найважливішою  ознакою  якої  є

внутрішня  активність  особистості,  спрямована  на  самозміну,

самовдосконалення [142, с. 87-88].

На  важливість  виховання  як  чинника  формування  особистості

вказувала  С. Іконнікова.  Вона  вважала,  що  процес  соціалізації  молоді  є

складним та різноманітним, у ньому поєднуються стихійність та свідомість,

цілеспрямованість та раптовість. Саме виховання стає домінуючим чинником,

центральним  ядром  усієї  педагогічної  стратегії.  Воно  здійснюються

суспільством, усіма його соціальними інститутами та установами культури.

Проте,  поряд  із  вихованням,  успіхи  якого не  викликають  сумнівів,  значну

роль у розвитку особистості  відіграє  довкілля.  Воно має великий діапазон

соціального впливу, який не завжди  узгоджується із загальними цілями та
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завданнями,  хоча  в  певній  мірі  вони  можуть  і  збігатися.  На  особистість

впливають  різноманітні  вкуси,  переваги,  розповсюджені  в  молодіжному

середовищі,  думка  однолітків,  форми  спілкування,  способи  проведення

дозвілля,  соціально-психологічний  клімат  у  сім’ї,  трудовому,  навчальному,

самодіяльному колективі [61, с. 51].

Дослідники  звертали  увагу  на  соціалізаційні  можливості  конкретних

студентських  громадських  організацій  та  об’єднань.  Зокрема  розглядались

студентські будівельні загони, особливості побудови та функціонування яких

об’єктивно  створювали  передумови  для  прискореного  становлення

особистості,  громадянського  мужніння  людини,  вироблення  в  неї  почуття

хазяїна  країни,  а  також  таких  соціально  важливих  якостей,  як

відповідальність за доручену справу, дисциплінованість, цілеспрямованість,

упевненість у власних силах, чесність, рішучість, самовладання. 

Ще  одним  різновидом  громадських  об’єднань,  у  яких  відбувалося

соціальне становлення особистості молодої людини, були студентські наукові

товариства,  різноманітні  студентські  проектні,  конструкторські,  проектно-

конструкторські,  проектно-технологічні  бюро. Із  включенням  студентів  у

процес науково-дослідної  роботи  було розв’язано й проблему компенсації

довготривалого  відриву  молодої  людини  від  сфери  реальних  трудових

відносин.  Говорячи  про  довготривалі  строки  навчання,  необхідно

враховувати, що будучи включеним у процес навчання, молода людина стає в

певній  мірі  ізольованою  від  широкої  соціальної  практики,  і,  як  результат,

отримує обмежений соціальний досвід, що не може не вплинути на розвиток

її  моральних  характеристик.  В. Лисовський  зауважував,  що,  час  навчання

включає  вік  від  16  до  23  років,  який  педагоги  й  психологи  справедливо

оцінюють  як  критичний  та  вирішальний  у  становленні  особистості.

Різноманітні  форми  активного  включення  молодої  людини  до  широкої

практичної  діяльності,  що  застосовуються  у  ВНЗ,  а  також  прищеплення

розуміння необхідності такої діяльності вже в період навчання (НДР, СБЗ та

ін.)  значно  сприяють  розв’язанню  цієї  проблеми  [112,  с. 87].  Л. Рубіна
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зазначила,  що науково-дослідна  робота  студентів  у  позанавчальний  час,

створення студентських наукових товариств,  конструкторських бюро і  т.  п.

мають  важливе  практичне  значення,  через  те,  що  сприяють  підвищенню

професійної  підготовки  і  дають  певний  економічний результат.  Крім  того,

наукова  діяльність  студентів,  що розвивається  на  основі  отриманих знань,

формує навички  практичного застосування знань,  стимулює прагнення до

їхнього набуття [171, с. 149].

Отже, у науковому вивченні проблем соціалізації студентської молоді в

досліджуваний період можна виділити три етапи. 

На першому етапі (кінець 50-х – перша половина 60-х років) державну

освітню політику було спрямовано на забезпечення зв’язку вищої  школи з

життям,  участі  молоді  в  будівництві  нового  суспільства.  Як  наслідок,

підсилюється  увага  до  впливу  соціального  середовища  на  формування

особистості,  науковці  зосереджуються  на  визначенні  філософських  та

соціологічних засад процесу соціалізації. 

На другому етапі (друга половина 60-х – перша половина 80-х років)

соціологи,  соціальні  психологи  приділяли  увагу,  передусім,  дослідженню

самого феномену соціалізації. Соціалізація у працях соціологів розглядалась

як процес становлення людини як суспільної істоти,  включення індивіда в

систему  суспільних  відносин  через  наділення  його  громадськими

властивостями.  Вивчались  також  соціально-психологічні  особливості

соціалізації.  При  цьому  наголошувалось,  що  вона  забезпечує  оптимальне

входження індивіда в соціальне оточення, знаходження свого місця в цьому

оточенні  на  різних  вікових  етапах,  поєднання  інтересів  особистості  та

суспільства. Учені характеризували основні чинники, інститути соціалізації,

розглядали  її  основні  стадії.  У  70-х  роках  з’являються  також  роботи,

присвячені вивченню  студентської молоді як особливої соціальної групи, її

місця в соціальній структурі радянського суспільства. Висловлювалась думка

про те, що найбільш суттєвий вплив на процес соціалізації здійснює навчання

в  закладах  освіти  та  участь  у  діяльності  громадських  об’єднань  та
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організацій. На цьому етапі вчені також звертаються до проблеми розвитку

соціальної  активності  студентської  молоді  та  організації  поза  навчальної

діяльності  у  вищих  навчальних  закладах.  До  вивчення  соціалізаційних

процесів  залучилися  не  тільки  соціологи,  психологи,  а  й  педагоги,  які

зосередилися  на  обґрунтуванні  шляхів  формування  соціальної  активності

студентської молоді.

На  третьому  етапі  (друга  половина  80-х  років)  простежується

домінування  педагогічних  аспектів  соціалізації,  що  призвело  до  появи

соціальної педагогіки як окремої наукової галузі. Учені дійшли висновку, що

найбільш  дієвою  для  розвитку  соціальної  активності  студентів  є

позанавчальна  діяльність  й  особливо  участь  у  роботі  студентських

громадських об’єднань та організацій.

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

Здійснене  в  першому  розділі  дослідження  теоретико-методологічних

основ процесу соціалізації студентської молоді в громадських організаціях та

об’єднаннях дозволяє  дійти висновків  узагальнювального  характеру.  Вони,

по-перше,  відображають  результати  проведеного  теоретичного  аналізу

наукової  літератури  з  проблеми  дослідження,  на  основі  якого  визначено

сутність  й  особливості  процесу  соціалізації  студентської  молоді,  по-друге,

стосуються  особливостей  соціально-історичного  контексту  соціалізації

студентської  молоді  в  60-80-х  роках  ХХ  століття,  по-третє,  висвітлюють

динаміку розробки проблем соціалізації  студентської молоді в педагогічній

теорії досліджуваного періоду. 
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1.  Теоретико-методологічне  значення  для  нашого  дослідження  мало

визначення  поняття  й  сутнісних  характеристик  самого  феномену

„соціалізація”. На основі аналізу теоретичних уявлень  представників різних

наукових галузей встановлено, що соціалізація є двобічним процесом, який, з

одного  боку,  забезпечує  засвоєння  індивідом  соціального  досвіду,  моделей

соціальної  поведінки,  з  іншого  – сприяє  відтворенню  індивідом  системи

соціальних  зв’язків  за  рахунок  його  активної  діяльності,  активного

включення  в  соціальне  середовище.  Це  означає,  що  людина  є  не  просто

об’єктом  впливів  із  боку  суспільства,  а  бере  активну  участь  у  процесі

соціалізації,  тобто  є  його  суб’єктом,  який   не  просто   адаптується  до

суспільних  вимог,  а  здатний  змінювати  соціальне  середовище,  життєві

обставини й власні особистісні якості.  До основних факторів соціалізації в

сучасній соціальній  педагогіці  відносять  чотири  їх  групи:  мегафактори,

макрофакори,  мезофактори,  мікрофактори.  Виділяються  також  провідні

інститути соціалізації, одним з яких є так званий інституйний механізм цього

процесу, що включає й студентські громадські організації та об’єднання.

2. Найбільш важливим періодом соціалізації  є час навчання юнаків і

дівчат  у  вищих навчальних  закладах,  тому  для  забезпечення  ефективності

соціалізаційного  процесу  необхідно  враховувати  особливості  студентської

молоді  як  соціальної  групи,  насамперед,  її вікові,  соціально-психологічні,

соціально-демографічні,  професійні  та  інші  ознаки. Повноправними

соціальними суб’єктами й важливими інститутами соціалізації слід вважати

студентські громадські об’єднання, метою соціально-педагогічної діяльності

яких є сприяння процесу соціалізації та соціального виховання молоді.

3.  Процес соціалізації  студентської  молоді  в  досліджуваний  період

зумовлювався особливостями соціально-історичного контексту. У кінці 50-х –

першій половині 60-х рр. XX століття в країні  відбулися кардинальні зміни в

соціально-економічній та політичній сферах, які сприяли лібералізації всього

суспільного  життя,  висунули  нові  вимоги  до  освіти  й  виховання

підростаючих  поколінь.  Юнаки й  дівчата,  які  навчались  у  ВНЗ,  отримали
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можливість  для  вияву  власної  ініціативи  й  самодіяльності  в  студентських

громадських  організаціях  та  об’єднаннях.  У  цей  період  виникають

добровільні  студентські  будівельні  загони,  наукові  товариства,  студентські

проектно-конструкторські  бюро,  діяльність  яких  було  спрямовано  на

забезпечення  тісного  зв’язку  навчання  з  життям,  створення  умов  для

використання  студентами  теоретичних  знань  на  практиці,  набуття  ними

соціального  досвіду,  отримання  лідерських  якостей  та  організаторських

навичок. Є підстави стверджувати, що діяльність студентських громадських

організації  та  об’єднань  і  соціалізація  студентської  молоді  в  60-х  роках

здійснювалась  переважно  в  контексті  розв’язання  завдань  професійної

підготовки.  У  70-х  –  80-х  роках  простежується  тенденція  до  політизації

студентського  руху.  Як  наслідок,  студентські  організації  та  об’єднання

змінюють  свої  пріоритети   і  їх  діяльність  направлено,  насамперед,  на

розвиток соціальної активності юнаків і дівчат, формування в них соціальних

умінь  та  навичок,  організаторських  здібностей.  Це  призводило  до  певної

деформації соціалізаційних можливостей студентського руху. 

4.  На  першому  етапі  наукового  вивчення  проблем  соціалізації

студентської  молоді  (кінець  50-х  –  перша  половина  60-х  років)  було

усвідомлено,  з одного боку,  важливість суспільних впливів на формування

особистості,  з  іншого  –  пріоритетність  формування  в  дітей  та  молоді

соціально  значущих  якостей.  Перевагу  в  цей  час  віддано  вивченню

філософських та соціологічних засад процесу соціалізації.

На другому етапі (друга половина 60-х – перша половина 80-х років)

переважає міждисциплінарний підхід до дослідження проблем соціалізації.

Предметом міждисциплінарного аналізу постає поняття  „соціалізація”, його

сутнісні  характеристики,  соціально-психологічні  особливості  соціалізації.

Було акцентовано на тому, що соціалізація сприяє становленню людини як

суспільної  істоти,  забезпечує  включення  індивіда  в  систему  суспільних

відносин через  наділення його громадськими властивостями.  Значну увагу

приділено  визначенню  основних  чинників,  інститутів  соціалізації,  її
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основних  стадій.  У  70-х  роках  учені  зосереджуються  на  вивченні

студентської  молоді  як  особливої  соціальної  групи,  її  місця  в  соціальній

структурі радянського суспільства. Було досліджено особливості соціалізації

студентів ВНЗ як у процесі навчання в закладах освіти, так і в позанавчальній

діяльності. При цьому розглядалися соціалізаційні можливості  студентських

громадських  об’єднань  та  організацій  як  чинника  розвитку  соціальної

активності  студентської  молоді.  Простежувалося  підсилення  інтересу  до

проблем  соціалізації  з  боку  вчених-педагогів,  які  зосереджувалися  на

обґрунтуванні шляхів формування соціальної активності студентської молоді.

Третій  етап  (друга  половина  80-х  років)  характеризувався

першочерговою увагою до вивчення педагогічних аспектів  соціалізації,  що

сприяло  формуванню  соціальної  педагогіки  як  окремої  наукової  галузі.  В

умовах  реформування  економіки,  політичної  системи,  вищої  освіти,

демократизації суспільних відносин віддано пріоритет дослідженню процесу

розвитку  соціальної  активності  студентів  у  позанавчальній  діяльності,  яка

включала участь у роботі студентських громадських об’єднань та організацій.

РОЗДІЛ 2

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СТУДЕНТСЬКИХ

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ОБ’ЄДНАННЯХ 

У 60-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

2.1.  Наукова  діяльність  як  чинник  соціалізації  студентів  вищих

навчальних закладів України (60-80-ті рр. ХХ століття)

Важливим напрямом соціалізації студентської молоді в досліджуваний

період було залучення її до науково-дослідної роботи. У 1961 році наказом

міністра вищої та середньої спеціальної освіти було затверджено „Положення

про науково-дослідну роботу студентів вищих навчальних закладів”, у якому

зазначалося,  що  науково-дослідна  робота  студентів  організується  в

різноманітних формах. Для нашого дослідження важливим є те, що в цьому
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документі  було  виокремлено  основні  форми  науково-дослідної  роботи

студентів як у процесі навчання, так і в позанавчальний час. Позанавчальна

наукова  робота,  вказувалось  у  документі,  повинна  була  проводитись  у

студентських  наукових  гуртках  при  кафедрах,  у  студентських

конструкторських, проектних та технологічних бюро (див.: Додаток А). 

Положення визначало також зміст науково-дослідної діяльності юнаків

і дівчат. У наукових гуртках студентам пропонувалось складати реферати та

анотації  з  вітчизняної  та  зарубіжної  спеціальної  літератури,  проводити

дослідницьку роботу з питань, пов’язаних із тематикою наукових досліджень

кафедри, оволодівати навичками експериментування, виступати з науковими

повідомленнями на засіданнях гуртка. Студентські проектні, конструкторські

та технологічні бюро згідно з положенням можуть створюватися у ВНЗ, на

факультетах чи кафедрах із метою підвищення конструкторської та наукової

підготовки  студентів,  надання  допомоги  кафедрам  та  лабораторіям  ВНЗ,

підприємствам,  науково-дослідним  та  господарським  організаціям  у

виконанні  дослідницьких  та  проектно-конструкторських  робіт.  У

студентських  проектних,  конструкторських  і  технологічних  бюро студенти

колективно  можуть  виконувати  роботи:  на  громадських  засадах  –  за

тематикою  наукової  роботи  ВНЗ,  факультету,  кафедри,  лабораторії  та  за

запитами  підприємств,  будівництв,  радгоспів  та  колгоспів,  а  також  за

госпдоговорами,  що  укладаються  ВНЗ  із  відповідними  підприємствами  та

організаціями [26, с. 19].

Прийняття  цього  документа  значно  активізувало  науково-дослідну

роботу  студентів  у  ВНЗ.  Деякі  підсумки  її  організації  було  підведено  в

інструктивному листі Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти від

23  лютого  1966  р.  „Про  стан  та  подальший  розвиток  науково-дослідної

роботи  студентів  вищих  навчальних  закладів”  (див.:  Додаток  В.).  У  листі

вказувалось,  що  за  останні  роки  у  вищих  навчальних  закладах  отримали

широкий  розвиток  студентські  проектні,  конструкторські  та  технологічні

бюро. Перевага цієї форми організації наукової роботи студентів вбачалась у
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тому,  що  вона  дозволяла  здійснювати  тісний  зв’язок  із  виробництвом,

студенти  набували  необхідних  практичних  знань  у  питаннях  організації

виробництва,  господарських  взаємовідносин  підприємств.  Робота  в  бюро

носила колективний характер, виховувала почуття відповідальності; студенти

закріплювали набуті  теоретичні  знання,  отримували підвищену  наукову  та

конструкторську підготовку. У цьому ж документі було зазначено, що досвід

роботи студентських конструкторських бюро заслуговує серйозної уваги та

популяризації [19, с. 6].

Нормативне  забезпечення  організації  студентської  науково-дослідної

роботи було продовжене прийняттям у 1968 році „Типового положення про

студентські  конструкторські,  дослідницькі,  проектні,  технологічні  та

економічні  бюро  вищих  навчальних  закладів”  (див.:  Додаток  Г).  Мета

створення цих громадських студентських об’єднань полягала в покращенні

підготовки  висококваліфікованих  спеціалістів,  що  володіють  новітніми

досягненнями  науки  й  техніки,  мають  організаційні  навички в  проведенні

колективної та творчої роботи. СКБ покликані розвивати науково-дослідну та

проектно-конструкторську  роботу  студентів  через  залучення  їх  до

самостійної наукової та практичної роботи й організації та розвитку нових

колективних форм [136, с. 63-64].

Звернемо  увагу,  що  в  нормативних  документах  участь  студентів  у

науковій  роботі  розглядалась  не  лише  як  чинник  підвищення  рівня

професійної  підготовки,  а  і  як  чинник  їх  соціалізації,  бо  було  поставлено

завдання  сформувати  в  майбутніх  фахівців  організаційні  якості,  навички

колективної творчої роботи тощо. 

Соціалізаційний  потенціал  науково-дослідної  роботи  підсилювався

намаганням  забезпечити  її  зв’язок  із  виробництвом.  Під  керівництвом

партійних  та  комсомольських  комітетів  ВНЗ  СКБ  надавали  практичну

допомогу кафедрам та лабораторіям, а також різноманітним підприємствам,

науковим  організаціям  у  виконанні  проектно-конструкторських  та

дослідницьких  робіт.  Можливість  проведення  комплексних  розробок,  не
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обмежених  навчальними  програмами,  а  також  набуття  навичок  рішення

адміністративних  та  господарських  питань  значно  стимулювало  діяльність

СКБ. Усі роботи виконувалися на громадських засадах. У 1969 р. в Україні

діяло  40  СКБ,  у  яких  працювало  4500  студентів,  що  виконали  об’єм

госпдоговірних  та держбюджетних робіт на суму 4209 тис. крб. [89, с. 72-73].

Для координації науково-технічної творчості студентів у 1968 р. було

створено Всесоюзну раду з науково-дослідної роботи студентів (НДРС) і такі

ж  ради  в  радянських  республіках,  областях,  містах,  а  в  кожному  вищому

навчальному закладі – наукові товариства. У положенні про Всесоюзну раду

по  НДРС,  затвердженому  1  серпня  1969  р.,  визначались  його  основні

завдання: 

 –  розширення  та  поглиблення  знань  випускників  через  розвиток

науково-дослідної роботи; 

 –  надання  допомоги  народному  господарству;  координація  роботи

студентських наукових об’єднань; 

 –  проведення  заходів  між  вищими  навчальними  закладами  щодо

поглиблення  наукової  творчості  студентів;  розповсюдження  передового

досвіду.  

У  1969  р.  було  прийнято  рішення  про  створення  Українського

республіканського  студентського  наукового  товариства  та  затверджено

відповідне положення.  Товариство сприяло широкому залученню студентів

до науково-дослідної роботи, розвитку всіх форм наукової творчості молоді

та  розповсюдженню  її  передового  досвіду.  Воно,  як  підкреслювалось  у

положенні,  популяризує  та  пропагує  наукові  досягнення  науки  та  техніки

серед студентів і населення, сприяє публікації та впровадженню результатів

наукових досягнень студентів у народне господарство. 

Створення  Всесоюзної  та  Республіканської  рад  із  НДРС  сприяло

значній  активізації  творчості  молоді,  надавало  науково-дослідній  роботі

систематичного  й  послідовного  характеру,  сприяло  її  координації,

розповсюдженню  позитивного  досвіду.  Головним  у  роботі  студентських
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наукових  товариств  стала  участь  молоді  у  пропаганді  науково-технічних

знань, розробці актуальних питань наукової та госпдоговірної тематики [Там

же, с. 77]

Удосконаленню  структури  управління  науковим  пошуком  вузівської

молоді в певній мірі сприяло прийняття  ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР

постанов „Про заходи з подальшого вдосконалення вищої  освіти в країні”

(липень 1972 р.), „Про підвищення ефективності науково-дослідної роботи у

вищих  навчальних  закладах”(квітень  1978  р.),  „Про  подальший  розвиток

вищої школи та підвищення якості підготовки спеціалістів” (червень 1979 р.)

[121, с. 62].  

У  названих  документах  було  підкреслено  значення  підвищення

теоретичного  рівня  та  ефективності  наукових  досліджень  у  вищих

навчальних  закладах  у  тісному  зв’язку  із  завданнями  поліпшення  якості

підготовки  кадрів  для  народного  господарства,  а  також  активного

впровадження  результатів  наукових  досліджень  у  сферу  матеріального

виробництва,  навчально-виховний  процес,  створення  необхідних  умов  для

більш широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи. Особливу

увагу  було  приділено  тісному  взаємозв’язку  науково-дослідних  робіт  з

навчально-виховним процесом. 

У 1974 році наказом Міністра вищої та середньої спеціальної освіти

було затверджено „Положення про науково-дослідну роботу студентів вищих

навчальних закладів” (див.: Додаток Д), у якому визначались цілі та завдання

науково-дослідної  роботи  студентів:  навчання  методиці  та  засобам

самостійного розв’язання наукових та технічних завдань і навичкам роботи в

наукових  колективах,  ознайомлення  з  методами  організації  їх  роботи,

сприяння  успішному  рішенню  актуальних  наукових  та  технічних  завдань

народного  господарства  й  культури  країни:  давалися  вказівки  щодо  її

організації  як  у  навчальний,  так  і  позанавчальний  час,  встановлювалися

заходи щодо заохочення студентів та керівників НДРС [26, с. 128-129]. 

У 60-70-х роках було в певній мірі завершено нормативне забезпечення
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організації  науково-дослідної  роботи  студентів,  що  безумовно  позитивно

вплинуло на її ефективність як чинника соціалізації.

Як  зазначалось  вище,  у  практиці  було  використано  дві  групи  форм

організації  наукової  роботи  студентів:  участь  у  наукових  гуртках  при

кафедрах;  участь  у  студентських  конструкторських,  проектних  та

технологічних бюро.

Найбільш масовою формою науково-дослідної роботи студентів стали

наукові  гуртки.  У них студенти закріплювали теоретичні  знання,  складали

анотації, готували реферати зі спеціальної літератури, картотеки, проектували

та виготовляли наочні посібники, лабораторні установки та інше обладнання,

виступали  з  науковими  доповідями.  Комсомольські  організації  намагалися

залучати  в гуртки  якомога  більше  студентів  особливо  молодших  курсів,

підтримуючи  їхнє  прагнення  працювати  над  темами,  що  мали  практичне

значення. У деяких ВНЗ формувалася тематика гурткової роботи, яка б була

розрахована  на  тривалу  перспективу  з  ускладненням завдань  від  курсу  до

курсу.  Тобто  гуртки  були  початковою  формою  навчання  майбутніх

спеціалістів навичкам виконання окремих чи всіх етапів науково-дослідної

роботи [137, с. 44-45]. Гурткова форма роботи характерна для університетів,

педагогічних  і  медичних  вищих  навчальних  закладів,  загальнотехнічних  і

загальноосвітніх кафедр технічних ВНЗ [16, с. 26]. 

Починаючи з 60-х років, робота студентської молоді в наукових гуртках

набула  значного  поширення.  У  1961  р.  у  вищих  навчальних  закладах

Міністерства  вищої  і  середньої  спеціальної  освіти  УРСР  діяло  1250

студентських наукових гуртків, у яких працювало 22 тис. юнаків і дівчат. У

1964 р. уже налічувалось 1474 гуртки, а кількість їх членів зросла майже до

26 тис. У Львівському політехнічному інституті в 1961 р. тільки в розробці

госпдоговірних  тем  взяло  участь  понад  220  студентів.  У  Харківському

політехнічному інституті у тому ж році 150 студентів допомагали кафедрам у

виконанні госпдоговірної тематики. 

Члени студентських гуртків сільськогосподарських інститутів широко
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залучалися до розробки науково обґрунтованої системи ведення господарства

в  колгоспах  і  радгоспах,  питань  застосування  добрив,  гербіцидів  та

ядохімікатів  тощо.  У  Харківському  сільськогосподарському  інституті  в

дослідженнях кафедр щороку брало участь близько 200 студентів – членів

студентського наукового товариства. 

У педагогічних ВНЗ у 1966/67 навчальному році працювало понад 400

наукових гуртків, які охопили близько 10 тис. студентів. Із метою широкого

залучення  студентів  до  науково-дослідної  роботи,  популяризації  наслідків

виконаних  досліджень  регулярно  проводилися  вузівські  та  міжвузівські

студентські наукові конференції [25, с. 245]. Студентські наукові товариства

гуманітарних факультетів спрямовували свою роботу на поглиблене вивчення

наукових праць, їх  реферування та обговорення,  на дослідження важливих

проблем  розвитку  науки  й  культури  в  нашій  країні  та  за  кордоном,  на

проведення соціологічних досліджень на підприємствах.

Як  правило,  науково-дослідна  робота  виконувалася  студентами  в

позанавчальний час, кількість студентів, які брали участь у науково-дослідній

роботі, зростала з року в рік. 

Характерною рисою діяльності студентських наукових гуртків було те,

що  тематика  їх  якнайтісніше  пов’язувалася  з  планами  науково-дослідної

роботи кафедр. Так, гуртківці сільськогосподарських ВНЗ України успішно

розробляли науково-обґрунтовану систему ведення господарства в колгоспах

і  радгоспах.  У  1965  році  200  студентів  –  членів  НСТ  Харківського

сільськогосподарського інституту безпосередньо працювали в господарствах

Донецької  та  Харківської  області,  а  120  студентів  разом  із  викладачами

допомагали  спеціалістам  колгоспів  і  радгоспів  у  розробці  системи

застосування добрив, гербіцидів та отрутохімікатів. 

Члени  педагогічної  секції  наукового  студентського  товариства

Луганського  педагогічного  інституту  імені  Т.Г. Шевченка  вивчали  вплив

громадськості  на  виховання  дітей.  Тут  було  створено  студентську

„комсомольську  кафедру”,  яка  досліджувала  проблеми  піонерської  й
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комсомольської   роботи.  Ця  кафедра  забезпечувала  виховну  роботу

впіонерському  таборі  „Веселий  вулик”,  запровадила  та  експериментально

перевіряла багато нових форм і методів роботи з дітьми.

Члени  археологічного  гуртка  Кам’янець-Подільського  педінституту,

працюючи за завданнями кафедри та Інституту археології АН УРСР, зібрали

цінний  матеріал  і  виступили  з  цікавими  науковими  повідомленнями  на  X

Всесоюзній  науковій конференції [229, с. 19].

Заслуговує на увагу досвід роботи студентської первинної організації

науково-технічного товариства (НТТ) Одеського електротехнічного інституту

зв’язку, де чільне місце посідали заняття студентів у гуртках при кафедрах,

участі майбутніх спеціалістів у виконанні госпдоговірних науково-дослідних

робіт.  У студентських  гуртках  займалися,  як  правило,  студенти  молодших

курсів,  набуваючи  знань  та  навичок,  необхідних  для  подальшої  роботи.

Кафедри складали для гуртківців перелік дослідницьких тем, у якому було

зазначено  керівників  й  подано  короткі  пояснення  щодо  характеру  роботи

(реферат,  теоретичне  чи  експериментальне  дослідження  тощо).  Рада  СТТ

допомагала  кафедрам  ознайомлювати  студентів  із  цими  темами,

використовуючи  стінний  друк,  а  також організовуючи  вечори  зустрічей  із

провідними  викладачами.  Переходячи  на  старші  курси,  багато  студентів

продовжували  розробку  обраних  тем  разом  із  викладачами  та  науковими

співробітниками [22, с. 78]. 

Про значущість студентських наукових гуртків свідчить той факт, що в

1970-му році відбувся I Республіканський зліт студентів-активістів, одну із

секцій якого було присвячено науковій та технічній творчості  студентів.  У

виступах розглядались різні форми науково-технічної творчості студентської

молоді.  Наголошувалось  на  тому,  що  традиційною  формою  наукової

творчості  були  студентські  наукові  гуртки,  яких  на  початок  70-х  років

налічувалось понад 4 тисячі [166, с. 55].

Наукові гуртки залишалися найбільш масовою формою участі студентів

у  наукових  дослідження  і  впродовж  70-х  рр.  У  1975  р.  у  ВНЗ  України
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працювало  6633  студентських  наукових  гуртки,  робота  в  багатьох  з  яких

будувалась  на  основі  виконання  колективних  та  комплексних  досліджень.

Наприклад,  у  науковому  гуртку  кафедри  автомобілів  Львівського

політехнічного  інституту  студенти  різних  спеціальностей  розробляли

комплексну тему „Створення вантажно-пасажирського електроавтомобіля”. У

результаті  теоретичних та експериментальних досліджень був розроблений

на  базі  автомобіля  „Волинь”  варіант  вантажно-пасажирського

електроавтомобіля „Політехнік-1”, технічні параметри якого знаходилися на

рівні тогочасних машин цього типу. 

Добре  працювали  наукові  гуртки  в  Київському  та  Донецькому

медичних  інститутах.  Студенти  різних  курсів  та  факультетів  Донецького

медичного  інституту  під  керівництвом  проф.  С.  Кондратенка  проводили

дослідження  у  науковому  гуртку  на  кафедрі  мікробіології.  Вивчались

бактеріоносії  стафілококових  інфекцій,  антимікробні  дії  нових  препаратів

[54, с. 252-256]. 

Робота в наукових гуртках та наукових товариствах сприяла не лише

підвищенню  рівня  професійних  знань  та  умінь,  формуванню  навичок

дослідницької  роботи,  а  й  мала  велике  значення  як  чинник  соціалізації.

Студенти  спілкувалися  з  трудовими  колективами  підприємств,  установ,

отримували організаторські вміння. Інакше кажучи, ця діяльність  сприяла

підсиленню  зв’язку  навчання  з  життям,  розвитку  соціальної  активності

студентської молоді.

Більш  ефективними   формами  організації  науково-дослідної  роботи

студентів у контексті соціалізації були студентські проектно-конструкторські

бюро,  які  утворювались  при  багатьох  технічних  ВНЗ.  Створені  в  1960  р.,

вони за  час  свого існування зробили значний внесок в укріплення зв’язку

теорії з практикою та розробку нових напрямків науки й техніки, у розвиток

соціальної  активності  молоді.  Серед  основних  напрямів  діяльності  СПКБ

зазначимо  такі:   розробка  окремих  науково-технічних  проблем  за

замовленнями промисловості  на  основі  господарських  договорів;  участь  у
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науково-дослідній  роботі  кафедр  та  виконання їхніх  замовлень;  ініціативні

роботи – початкове втілення в кресленні та металі власних технічних ідей та

пропозицій [204, с. 188].

За  характером  робіт,  що  виконувались,  усі  студентські  проектно-

конструкторські  бюро  України  в  основному  можна  розділити  на  чотири

групи: 

–  будівельного  профілю  (Львівський  політехнічний,  Одеський  та

Полтавський інженерно-будівельні інститути);

–  автомобіле-дорожного  профілю  (Київський  та  Харківський

автомобільно-дорожні інститути);

–  приладобудування  (Київський  політехнічний,  Севастопольський

приладобудівельний,  Харківський  авіаційний  інститут  та  Харківський

інститут радіоелектроніки); 

–  гірничо-металургійного  профілю  (Дніпропетровський  гірничий,

Донецький політехнічний, Жданівський металургійний інститути). 

Студентські  проектно-конструкторські  бюро  (СПКБ)  усіх  чотирьох

груп  виконували  чимало  робіт  для  промислових  підприємств,  шахт,

будівництв,  радгоспів  та  колгоспів.  У  процесі  розв’язання  серйозних

народногосподарських  завдань  у  студентів  вироблялися  організаційні

навички,  навички  самостійного  мислення,  уміння  знаходити  вихід  із

складних становищ, застосувати отримані  знання на практиці  [140,  с.  115-

116].

Одним  із  перших  в  Україні  було  СПКБ  Львівського  політехнічного

інституту,  засноване  в  1959  році,  перші  проекти  якого  наочно

продемонстрували потенційні можливості цієї практичної школи, її вплив на

якість  підготовки  майбутніх  фахівців.  У  його  складі  діяли  такі  секції:

архітектурно-будівельна,  навчально-виробнича,  санітарно-технічна,

теплотехнічна, електротехнічна тощо. 

Це об’єднання працювало на засадах самодіяльності й самоуправління.

Очолювала  СПКБ  громадська  рада,  до  складу  якої  входили  представники
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ректорату,  керівники секцій,  викладачі  відповідних дисциплін та  студенти.

Студенти, працюючи у СПКБ, виконували значну роботу як в інституті, так і

поза  його  межами.  Вони  проектували  для  свого  інституту  аудиторії  та

лабораторні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровчі бази тощо. Крім того,

виконували  відповідні  замовлення  промислових,  транспортних,

сільськогосподарських  підприємств  та  науково-дослідних  установ.  За  час

свого  існування  СПКБ  цього  ВНЗ  виконало  понад  500  замовлень  за

фінансового плану 90 тис.  карбованців у рік.  За студентськими проектами

споруджено: школа в місті Львові на 960 учнівських місць, Львівський цирк,

аудиторно-лабораторний  корпус  Львівського  політехнічного  інституту,

гуртожитки  на  632  та  1442  місця,  а  також  гуртожитки  Одеського

політехнічного та Київського автодорожнього інститутів [82, с. 130].

Студенти,  які  працювали  у  СПКБ  Київського  й  Харківського

автодорожніх інститутів, успішно вели роботу з проектування автомобільних

доріг  й  нових  моделей  автомашин.  Так,  у  Харківському  автодорожньому

інституті було сконструйовано й побудовано унікальні гоночні автомашини

ХАДІ-7  та  ХАДІ-8,  які  показали  високі  гоночні  якості.  Студенти  брали

найактивнішу участь у розробці та впровадженні в життя замовлень різних

підприємств та міністерств. 

Студентські  проектно-конструкторські  бюро  Донецького

політехнічного,  Жданівського  металургійного  інститутів,  Харківського

інституту  радіоелектроніки  та  багатьох  інших  технічних  ВНЗ  України

підтримували  тісні  контакти  з  відповідними  підприємствами  та  науково-

дослідними  установами  й  проводили  велику  роботу  разом  із  ними  з

конструювання  та  виготовлення  значної  кількості  різноманітної  продукції,

машин  та  механізмів,  пристроїв  та  установок.  Це  допомагало  майбутнім

інженерам  тісно  поєднувати  теоретичну  та  практичну  підготовку,  глибше

оволодівати своєю професією на основі новітніх досягнень науки та техніки.

Студенти  високо  оцінювали  свою  роботу  у  СПКБ  та  вважали  її  гарною

школою практичної підготовки. Під час організації та плануванні діяльності
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наукових гуртків, проблемних груп, конструкторських бюро враховувався той

факт,  що  розв’язання  більшості  проблем  сучасної  науки  під  силу  лише

науковим  колективам.  Тому  виховання  навичок  співробітництва  в  такому

колективі  вкрай  було  необхідне  молодому  досліднику,  а  встановлення

творчих контактів та обмін інформацією у процесі наукового пошуку стали

першочерговим завданням [Там же,  с. 131-132].

Протягом  другої  половини  60-х  років  продовжували  розвиватися

зв’язки студентської молоді з виробництвом і діяльність у вищих навчальних

закладах  студентських  проектно-конструкторських  бюро  (СПКБ).  Лише

студентськими  проектно-конструкторськими  бюро  Міністерства  вищої  і

середньої  спеціальної  освіти  УРСР  за  1966-1969  рр.  виконано  робіт

приблизно 4 млн. крб. Та справа полягала не лише у фінансових показниках,

СПКБ  стали  важливими  осередками  підготовки  й  виховання

висококваліфікованих  спеціалістів,  здатних  творчо  працювати  в  умовах

бурхливого науково-технічного прогресу. 

Запозичуючи  досвід  СПКБ  Львівського  політехнічного  інституту  –

кращого  в  Україні,  найстарішого  й  найбільшого,  де  працювало  понад  500

майбутніх  інженерів,  студентські  проектно-конструкторські  бюро  почали

широко  практикувати  виконання  курсових  і  дипломних  проектів,  окремих

навчальних  завдань,  лабораторних  робіт  на  замовлення  виробництва.

Унаслідок  цього  зріс  інтерес  молоді  до  інженерної  праці,  підвищилася

успішність,  дисциплінованість  юнаків і  дівчат,  які  працювали в цих бюро,

посилився  громадський  тонус  життя  СПКБ.  Ураховуючи  соціалізаційний

потенціал  цих  об’єднань,  партійні  та  комсомольські  організації  почали

систематично займатися діяльністю СПКБ [117, с. 64].

СПКБ при Одеському політехнічному інституті, у якому працювало 200

студентів, виконувало цікаві роботи з проектування приладів, стендів, машин,

систем  тепло-  й  електропостачання.  Наукова  робота  сприяла  формуванню

світогляду  майбутніх  спеціалістів.  Знайомство  з  науковою  проблематикою

розширювало  їх  кругозір,  допомагало  їм  уявити  й  зрозуміти  перспективи
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розвитку науки. Проектуючи і створюючи нові прилади і пристрої, студенти

розв’язували  практичні  завдання,  які  мали  народногосподарське  значення

[114, с. 27].

У  СПКБ  Харківського  політехнічного  інституту  студенти  займалися

конструкторськими  розробками  як  за  завданнями  кафедр  та  лабораторій

інституту, так і за договорами з організаціями та підприємствами. У 1965/66

навчальному  році  в  роботі  СПКБ  брало  участь  63  студенти  й  4  штатних

співробітники.  Вони  виконали  проектно-дослідницькі  та  конструкторські

роботи на суму 29 тис. крб. У складі СПКБ працювало 3 групи: автоматики,

машинобудування  та  електротехнічна  група.  До  складу  основних  робіт,

виконаних  СПКБ  у  1965  році,  входили   конструювання,  виготовлення  та

наладка  машин  програмного  навчання,  контроль,  розробка  технічної

документації  та  виготовлення  макету  приладу  „Електросон”,  розробка

пристрою для різання одиничним алмазним зерном, проектування приладу

для виміру внутрішніх напруг в електролітичних осадах тощо. [204, с. 203].

Як бачимо, студентські конструкторські, проектні, технологічні та інші

бюро (СКБ) стали однією з ефективних форм студентської наукової творчості.

Як показав аналіз, робота  у СКБ будувалася згідно з вимогами навчального

плану та сприяла закріпленню у студентів теоретичних та практичних знань,

навчанню  навичкам  активної  самостійної  роботи,  залученню  студентів  до

впровадження  на  виробництві  розроблених  пропозицій  та  рекомендацій,

розвитку в них умінь організаторської роботи. Відповідно до профілю вищого

навчального  закладу,  факультетів,  кафедр  СКБ  виконували  пошукові,

госпдоговірні та держбюджетні роботи. 

За  багатьма  показниками,  зокрема  такими, як  технічний  рівень

розробки,  її  народногосподарське  значення,  СКБ  виконували  розробки  на

рівні компетентних проектних організацій.

У  1968  році  68  ВНЗ  України  були  представлені  на  Всесоюзному

конкурсі, присвяченому 50-річчю ВЛКСМ. За наслідками конкурсу авторів 26

робіт, що були представлені ВНЗ України, нагороджено медалями „За кращу

91



наукову студентську роботу”. Студенти ВНЗ України брали активну участь у

Виставці  наукової  та технічної  творчості  студентів  ВНЗ,  присвяченій  50-

річчю ВЛКСМ, у Москві, на ВДНГ. На виставці 20 кращих робіт нагороджено

дипломами  та  медалями.  Золотої  медалі  була  удостоєна  серія  гоночних

автомобілів,  розроблених  студентами  Харківського  автомобіле-дорожнього

інституту,  срібними,  бронзовими  медалями  й  дипломами  Пошани

нагороджені  роботи  студентів  Львівського,  Донецького  політехнічних  та

Дніпропетровського  інженерно-будівельного  інститутів,  Харківського

авіаційного  інституту,  Харківського  інституту  радіоелектроніки  тощо.  У

численних публікаціях того часу наголошувалося на необхідності  розвитку

всіх видів наукової творчості  студентів,  щоб частина важливих досліджень

здійснювалась за допомогою самих студентів [43, с. 15].

Велике  значення  мали  розробки  СКБ  Харківського  інституту

радіоелектроніки зы створення новітньої радіонавігаційної системи. Тут було

виготовлено цифровий  фазоіндикатор,  який  був  випробуваний  на  судні

„Южморгес”. Очікуваний річний ефект від упровадження приладу – 100 тис.

карбованців. За основними технічними характеристиками прилад відповідав

кращим  зарубіжним  зразкам.  Цифровий  фазоіндикатор  захищений  двома

авторськими свідоцтвами.

СПКБ  Одеського  інженерно-будівельного  інституту  було

госпрозрахунковою організацією, що входила до складу науково-дослідного

відділу інституту. У СПКБ діяло чотири спеціалізованих групи: архітектурна,

будівельно-конструкторська,  санітарно-технічна  та  кошторисна.  Разом  ыз

науково-дослідним відділом та  кафедрами інституту СПКБ брало участь  у

розробці  низки науково-дослідних  тем,  а  саме:  комплексне  використання

відходів  вапняка-  мушельника,  зниження рівня  ґрунтових  вод  на  території

заводу холодильного машинобудування,  проекти вантового покриття літніх

кінотеатрів, проект благоустрою території санаторію „Карасан” у місті Ялта

[204, c. 195].

У 1972 році було прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
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„Про заходи по дальшому вдосконаленню вищої освіти  в країні” (1972), що

зобов’язало  забезпечити  підвищення  теоретичного  рівня  та  ефективності

наукових  досліджень  у  ВНЗ  і  якість  підготовки  кадрів  для  народного

господарства.  Перед  вищою  школою  було  поставлено завдання  активніше

впроваджувати  результати  наукових  досліджень  у  галузь матеріального

виробництва, у навчально-виховний процес, створювати необхідні умови для

більш широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи. Науково-

дослідна робота повинна стати дієвим засобом підвищення якості підготовки

спеціалістів,  що  відповідали  б  усім  вимогам  науково-технічного  прогресу.

Знайомство із сучасною науковою проблематикою розширюватиме світогляд

студентів,  допоможе  чіткіше  уявити  перспективи  наукового  прогресу;

особиста  участь  у  дослідженнях  допоможе  студентові  виробити  високу

вимогливість до себе, цілеспрямованість, організованість, органічну потребу

вести творчий пошук [53, с. 3-5].

Діяльність СПКБ була досить активною і в 70-х роках ХХ століття. У

1974 році у СКБ Комунарського гірничо-металургійного інституту студенти

розробляли тему „Розробка й дослідження релейного стабілізатора швидкості

мікроприводу”,  де  визначили  принципи  побудови  функціональних  вузлів,

методикв  їхнього  розрахунку  та  принципові  схеми  стабілізації  швидкості

мікродвигуна постійного струму. У результаті виконання цих робіт вдалося

створити  два  типи регуляторів.  Вони  були   прийняті  до  серійного

впровадження з умовним економічним ефектом близько 1 млн. карбованців. 

У  СКБ  Севастопольського  приладобудівельного  інституту  було

виконано проекти,  результати  яких  використовувались  у  розробці

гідрографічного судна-катамарана для управління „Каспнафтофлоту”. 

За завданням Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УССР

у СКБ Львівського політехнічного інституту – багатопрофільному науковому

об’єднанні,  що  стало  першою  подібною  організацією  в  Україні  –

архітектурно-будівельна  група  здійснила  проектування  для  ВНЗ  Львова

студентських гуртожитків на 430 та 700 місць, навчально-експериментальних
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майстерень,  лабораторного  корпусу  та  спортивно-оздоровчого  табору,  що

відзначаються високою якістю, сучасним підходом до розв’язання складних

будівельних проблем. 

За  результатами  робіт,  виконаних  у  СКБ,  студенти  отримували

авторські  свідоцтва,  публікували  наукові  статті.  Кращі  роботи,  виконані  у

СКБ,  демонструвалися  на  виставках,  представлялися  на  міські,

республіканські та загальносоюзні конкурси [54, с. 253-254].  

У СКБ Харківського авіаційного інституту виконано практичну роботу

із застосуванням повітряної подушки для внутрішньо цехового транспорту.

На основі випробувань одиничних моделей вантажопідйомністю 4 тонни на

квадратний метр було виготовлено платформу вантажопідйомністю 30 тонн

для  пересування  у  збиральному  цеху  літака  ТУ-134.  Застосування  таких

систем  із  живленням  від  заводської  мережі  стиснутого  повітря  дозволяло

підприємству  отримати  ефект  100  тис.  крб.  на  рік. Колективом  СКБ  у

співдружності з кафедрою міцності літальних апаратів було створено перший

у СРСР стеклопластиковий фюзеляж літака Ан-2м. Діяльність колективу СКБ

було  відзначено  наступними  нагородами:  Дипломом  I ступеню  ВДНГ,

Грамотою  ЦК  ВЛКСМ,  дипломом  журналу  „Техника  молодежи”,

Республіканською  комсомольською  премією  імені  Миколи  Островського  в

галузі науки й техніки за 1972 р. [201, с .25].

Саме  тому  в  підготовці  всебічно  розвинених  спеціалістів,  в  їх

соціалізації  важливим  чинником  у  вищій  школі  була  наукова  студентська

творчість.  Досить  сказати,  що  на  середину  70-х  років  ХХ  століття  до

наукового пошуку у вищих навчальних закладах України було залучено понад

300  тис.  юнаків  і  дівчат.  Щороку  лише  70  студентських  проектно-

конструкторських бюро виконувало об’єм робіт на суму понад 3,5 млн. крб.,

кожен другий студент брав участь у Всесоюзній олімпіаді „Студент і науково-

технічний  прогрес”,  у  різноманітних  конкурсах  робіт  із  природничих,

технічних,  гуманітарних  та  суспільних  наук.  У  студентському

конструкторському бюро Харківського авіаційного інституту протягом 1975-
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1981 років створювалися транспортні апарати на вітряних подушках. За цю

роботу молоді ентузіасти-студенти були відзначені 7 золотими, 6 срібними та

12  бронзовими  медалями  ВДНГ  СРСР.  Щороку  сотні  студентів  ставали

лауреатами республіканських, всесоюзних та міжнародних конкурсів, премій

комсомолу України, АН УРСР та АН СРСР, нагороджувались медалями та

дипломами виставок [37, с. 4].

Студентські  конструкторські  бюро  відрізнялися  від  звичайного

конструкторського бюро та подібних закладів тим, що його члені  не лише

працювали  над  якоюсь  науковою  або  технічною  темою,  але  і  вчилися.  У

студентському конструкторському бюро продовжувався навчальний процес,

який було розпочато навчальним планом, тобто СКБ могло слугувати гарною

базою  й  для  виконання  обов’язкової  навчальної  програми  (проходження

практики, організація курсового й дипломного проектування,  лабораторних

робіт) і для факультативних занять (пов’язаних із виконанням госпдоговірних

досліджень). Можна навести приклад Харківського інженерно-економічного,

Київського технологічного інституту легкої  промисловості,  де проводилися

факультативні  заняття  з  монтажу  та  основ  проектування,  ГОСТів,  питань

винахідництва та бібліографії. У Івано-Франківському інституті нафти й газу

в  навчальних  групах  СКБ  велася  підготовка  виконавців  науково-дослідної

роботи,  у  СКБ  Дніпропетровського  інженерно-будівельного  інституту

функціонували школи конструктора та архітектора. 

Підкреслювалась  важливість  постійної  спрямованості  проблем,  що

розроблювалися СКБ, на розв’язання завдань професійної підготовки. Так, у

Харківському інженерно-економічному інституті  з  1959 р.  працювало СКБ

при  кафедрі  технічної  механіки;  дещо  пізніше  при  кафедрі  технології

машинобудування було створено студентське технологічне бюро. Усього там

налічувалось більш 150 членів. У всіх цих бюро не було жодного штатного

співробітника: головами були студенти, науковими керівниками – викладачі.

Уся  діяльність  СКБ  була  підпорядкована  інтересам  підготовки  високо

кваліфікованих спеціалістів, зв’язку наукової роботи з навчальною [115, с. 38-
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39].

Цінність студентських конструкторських бюро полягала, насамперед, у

тому,  що  ця  форма  передбачала  найтісніший  зв’язок  із  виробництвом.

Студентські  конструкторські  бюро  давали  можливість  планомірно

організовувати роботу за реальною темою, тобто в цих організаціях молодій

людині була надана можливість залучитись до соціально значущої діяльності,

осягнути  нові  соціальні  ролі.  Важливою  стороною  їхньої  діяльності  було

також те, що робота студентів носила характер колективної творчості, адже

входячи до складу колективу молода людина могла успішніше досягати своїх

цілей, ніж індивідуально, формувала вміння приймати самостійні рішення і

брати  відповідальність  за  результати  роботи,  колектив  людей  і  своє

професійне становлення.

Підсумки  діяльності  СКБ  показували,  що  творча  свідома  робота

студентів у колективі, що проектували реальні об’єкти, створювали пристрої,

машини,  прилади,  виявилася  гарною  школою  професійної  підготовки

студентів, великим мобілізуючим та виховним ефектом [137, с. 86].

У  цей  період  учені  усвідомлювали  значення  наукової  діяльності

студентів  як  чинника  соціалізації.  Зокрема  Л. Рубіна  підкреслювала,  що

науково-дослідна  робота  студентів  у  позанавчальний  час,  створення

студентських  наукових  товариств,  конструкторських  бюро  тощо  мають

важливе  практичне  значення,  бо  сприяють  підвищенню  професійної

підготовки  й  дають  певний  економічний  результат.  Крім  того,  наукова

діяльність  студентів,  що розвивається  на  основі  отриманих знань,  формує

навички  практичного застосування знань,  стимулює прагнення до їхнього

набуття [171].

Коли  йшлось  про  студентські  конструкторські  бюро,  слово

„конструкторське” вживалося  не  завжди  у  прямому  значенні.  Під  СКБ

розумілися всі різновиди таких студентських об’єднань, що діяли на правах

структурних підрозділів навчальних закладів – як власне конструкторські, так

і  дослідницькі,  проектні,  технологічні,  розрахункові,  економічні,
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перекладацькі  і  тощо.  Питання  організації  та  діяльності  таких  об’єднань

регламентувалися „Типовим положенням про СКБ”, затвердженим Мінвузом

СРСР. Роботи в бюро виконувалися студентами на громадських засадах – за

внутрішньо  вузівськими  замовленнями,  господарськими  договорами  з

різними  організаціями  та  тематичним  планом  наукових  досліджень  ВНЗ.

Причому виконавці брали участь у розв’язанні не лише поставлених перед

ними  завдань,  але  й  пов’язаними  з  ним  організаційними  проблемами:

плануванням  роботи,  забезпечення  матеріалами  й  приладами  тощо.  Крім

того, члени СКБ знайомилися на практиці з усіма етапами виконання роботи

– від обговорення завдання,  що поставив замовник, до впровадження його

результатів та опублікування їх у пресі. У 70-х роках відбулися значні якісні

зміни в діяльності бюро. Якщо раніше вони функціонували, як правило, лише

в  технічних  ВНЗ,  то  з  часом  різноманітні  їхні  модифікації  наявні  у  всіх

групах  ВНЗ.  СКБ суттєво  розрізняються  між собою не  лише  за  типом та

напрямом діяльності,  але й за річним об’ємом виконаних робіт, а також за

своєю чисельністю. 

Студентські  бюро давали можливість майбутнім спеціалістам робити

особистий  внесок  у  виконання  програм  проектно-конструкторських  та

науково-дослідних  робіт  ВНЗ,  у  проектування  будівель  та  споруджень,

станків,  приладів  та  технологічних  ліній  на  замовлення  промислових  та

будівельних  підприємств  та  установ,  у  проведення  аналізу  економічної

ефективності  підприємств,  брати  участь  у  вишукувальних  роботах,

виконувати переклади спеціальної зарубіжної літератури. Багато СКБ мали

чітко  визначений  профіль  дослідницьких  та  конструкторських  робіт.  У

лютому 1977 року бюро ЦК ВЛКСМ за значний внесок у розвиток науково-

технічного прогресу та успіхи в підготовці висококваліфікованих спеціалістів

присудило  премію  Ленінського  комсомолу  студентському  проектно-

конструкторському бюро Львівського політехнічного інституту. За період із

1973 по 1977 рік школу творчості в цьому СПКБ пройшли 4,5 тис. студентів.

За їхніми проектами в 50 містах країни було побудовано 150 студентських
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гуртожитків,  11  навчальних  корпусів,  7  оздоровчо-спортивних  таборів  та

багато інших об’єктів [127, с. 52-53].

Зазначимо, що науково-дослідна робота студентів ВНЗ України в 60-70-

х роках набула значного поширення й була не лише ефективним чинником

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, а й чинником

соціалізації  студентської  молоді.  Її  особливість  полягала  в  прагненні

забезпечувати  зв’язок  навчання  з  життям,  із  виробничою працею,  наданні

можливостей молоді брати безпосередню участь у житті країни, у будівництві

нового  соціалістичного  суспільства.  Проте  в  організації  науково-дослідної

роботи студентів мали місце труднощі й недоліки.

У  постанові  „Про  заходи  з  подальшому  розвитку  науково-дослідної

роботи студентів” від 28 липня 1981 р. (див.: Додаток З) вказувалось, що не в

повній  мірі  використовуються  можливості  факультетів,  кафедр,  наукових

підрозділів ВНЗ із більш широкого залучення студентів до конструкторської,

технологічної й дослідницької роботи. Значною є нерівномірність залучення

студентів до наукової роботи в різних регіонах і вищих навчальних закладах,

п’ята частина викладачів, половина наукових та інженерних працівників не

беруть участі в керівництві науковою творчістю студентів, не включаються

елементи наукових досліджень у різні види навчальних занять.

Для підсилення ролі науково-дослідної роботи студентів у забезпеченні

якості  підготовки  спеціалістів  і  зв’язку  навчання  з  виробництвом

пропонувалась низка заходів.  Наголошувалось на необхідності  підвищення

рівня досліджень та розробок, що проводяться студентами в позанавчальний

час,  які  повинні  здійснюватись  залежно  від  профілю  ВНЗ.  Ставилось

завдання  забезпечити  подальший  розвиток  студентських  наукових  гуртків,

конструкторських,  технологічних,  проектних,  дослідницьких,  економічних

бюро, обчислювальних центрів, наукових експедицій, різноманітних творчих

об’єднань студентів, укріплення матеріально-технічної бази [136, с. 10].

Зауважимо, що постанову „Про заходи з подальшому розвитку науково-

дослідної  роботи  студентів”  від  28  липня  1981  р.  приймало  Міністерство
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вищої й середньої освіти СРСР та ЦК ВЛКСМ. Тому зверталась увага й на

виховне  значення  конструкторської,  проектувальної,  дослідницької  роботи

студентів. Комітетам комсомолу ВНЗ пропонувалось розглядати ці питання

на комсомольських зборах, пропагувати передовий досвід.

Як бачимо, у постанові 1981 року не йшлося про кардинальні зміни в

організації  науково-дослідної  роботи студентів.  Насамперед  пропонувалося

змінити  на  краще  кількісні  показники  (кількість  студентів,  студентських

наукових об’єднань тощо), урізноманітнити її форми й методи. Новим було

те, що до цієї діяльності залучались комсомольські організації, які ставили й

розв’язували  завдання  не  лише  професійного,  а  й  суспільно-політичного

характеру.

У 80-х  роках  ХХ століття  науково-дослідна  робота  студентів  вищих

навчальних закладів набула ознак масовості. У цей час у ВНЗ України діяло

76  студентських  конструкторських  бюро.  Їхніми  силами  щорічно

виконувалися  науково-дослідні  роботи  на  суму  5,5  млн.  крб.  Зокрема  з

великою  віддачею  працювало  студентське  проектно-конструкторське  бюро

Київського автодорожнього інституту, яке об’єднувало більше 200 осіб. Тут

готувалася проектно-кошторисна документація на будівництво автомобільних

доріг місцевого призначення для колгоспів та радгоспів республіки. Об’єм

робіт, що виконувався студентами, перевищував 100 тис. крб. Проте, не менш

важливим був й інший результат – майбутні  спеціалісти набували в бюро

навичок  до  самостійного  розв’язання  виробничих  завдань,  глибшого

осмислення навчального матеріалу, училися застосовувати його на практиці.

За велику роботу з розвитку науково-технічної творчості  СПКБ Київського

автомобільного інституту удостоєно премії ім. Комсомолу України [39, с. 44].

Аналіз досвіду науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних

закладів дозволив стверджувати, що у 80-х роках стала помітною тенденція

до підсилення її виховного й соціалізаційного значення.

Н. Головатиий вказував, що не менш важливим із погляду становлення

спеціаліста  у  вищому  навчальному  закладі  було  й  залишається  питання
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взаємозв’язку освіченості  та моральної,  громадянської  позиції  особистості.

Перш  ніж  долучитися  до  певних  виробничих  та  суспільних  відносин,

наявних  у  робочому  колективі,  молодий  спеціаліст  має  поряд  із

професійними  знаннями  й  навичками  оволодіти  не  менш  складним

мистецтвом  життя  та  праці  в  цьому  колективі.  Від  того,  наскільки

сформованою  та  соціалізованою  особистістю  буде  людина,  що  отримала

вищу освіту, залежатиме  її професійний та особистісний успіх [37, с. 42].

Організатори  студентської  наукової  роботи  усвідомлювали

соціалізаційне значення роботи в студентських конструкторських бюро. Вони

звертали увагу на те, що студент,  який працював у СКБ, як правило, ішов

попереду  своїх  однокурсників,  його  знання  були  глибші  та  міцніші.  На

п’ятому курсі він уже мав чималий практичний досвід та певні організаційні

навички,  умів  контактувати  з  колективом  і  суміжниками.  Більшість

випускників,  які  пройшли  через  СКБ,  стали  провідними  спеціалістами  на

виробництві.  У  таких  випускників  простежувалося  скорочення  строку

адаптації на підприємствах та організаціях народного господарства. СКБ – це

ланка,  яка  поєднувала  науку  з  виробництвом,  була   ефективною  формою

залучення  студентів  до  розв’язання  практичних  науково-технічних  і

виробничих  завдань,  слугувала  дійовим  засобом  підвищення  якості

підготовки молодих спеціалістів [179, с. 5].

Для студента дослідження та експерименти в лабораторії – це не лише

практичне закріплення теоретичних знань, а також велика та серйозна школа

навчання самостійному мисленню, можливість розкриття своїх творчих сил.

Активна  участь  у  науково-дослідній  роботі  створювала  передумови  для

зростання соціальної ролі особистості студента, утвердження цієї особистості

[84, с. 68].  

Наукова творчість виховувала в молодій людині потребу в безперервній

самоосвіті, прищеплює навички самостійного пошуку. Практика показувала,

що студенти, залучені в дослідну роботу, виявляють більш глибокі знання із

загальнонаукових  та  спеціальних  дисциплін,  краще  пристосовані  до
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виробничої діяльності [55, с. 56].

Педагогічне значення науково-дослідної роботи також полягало в тому,

що у  процесі  її  виконання  встановлювалися  особисті  контакти  студента  з

викладачем, сприяло розвитку у студентів прагнення до творчого розв’язання

проблем,  високої  вимогливості  до  себе,  наполегливості  в  подоланні

труднощів, акуратності та точності в роботі, наукової об’єктивності в оцінці

результатів [159, с.69-74].

Про підвищення соціалізаційного потенціалу цього напряму діяльності

дбали  в Київському  інституті  фізкультури,  де  науково-дослідна  робота

студентів розглядалась  як важлива умова формування їх активної  життєвої

позиції.  У системі  основних напрямів  роботи кафедри з  метою посилення

ефективності  навчально-виховного  процесу  основною  була  активізація

мисленнєвої  та  пізнавальної  діяльності  студентів.  Практика  виховної

діяльності  в  цьому  вищому  навчальному  закладі  свідчила  про  те,  що  від

ступеню  вироблення  у  студентства  постійного  прагнення  до  отримання,

збагачення та оновлення знань у значній мірі залежить характер засвоєння

соціального досвіду [с. 34-37].

Уже  з кінця 70-х початку 80-х вівся активний пошук створення таких

умов,  у  яких  би  студенти  отримали  можливість  не  лише  досліджувати,

експериментувати,  творити,  але  й  самим  реалізовувати  власні  ідеї  на

практиці. Це, безумовно, сприяло формуванню їх соціального досвіду. Одним

із  напрямів  розв’язання  зазначеної  проблеми  стало  створення  науково-

виробних  дослідницьких,  конструкторських,  проектно-будівельних  творчих

студентських  загонів,  груп  впровадження.  На  науково-виробничі  загони

розповсюджувалось  дія  інструкції  „Про  порядок  виконання  науково-

дослідних  робіт  вищими  навчальними  закладами  за  господарськими

договорами” (наказ Мінвузу від 26 січня 1979 р.) [137, с. 93-94].  

У  Харківському  інституті  механізації  та  електрифікації  сільського

господарства  протягом  кількох  років  студенти  брали  участь  у  наукових

роботах щодо підвищення ефективності  внесення  добрив  та  гербіцидів  на
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землях,  що  поливаються.  Студенти  отримали  цікаві  теоретичні  та

експериментальні  результати,  проте  впровадження  розробки  затягувалось.

Тоді в майбутніх спеціалістів виникла ідея створити студентський науково-

виробничий  загін.  Їх  підтримали  на  кафедрі  та  ректораті.  Значну

зацікавленість  до  майбутньої  роботі  виявив  голова  колгоспу,  із  яким загін

уклав договір. Замість наявного агрегату, що випускався промисловістю й мав

низку суттєвих недоліків та потребував значних затрат ручної праці, студенти

під  керівництвом  учених  виготовили,  змонтували  й  випробували  власну

установку.  Її  застосування  дозволило  тільки  на  одному  полі  площею  90

гектарів отримати економічний ефект майже в 40 тис. крб. Після успішної

апробації  агрегат  почали  впроваджувати  і  в  інших  господарствах  області

[137, с. 99-100].  

У  другій  половині  80-х  років  з’являються  нові  форми  організації

науково-дослідної роботи студентів – студентські науково-виробничі загони

вищих навчальних закладів. У вересні 1986 р. спільною постановою Мінвузу

СРСР та Бюро ЦК ВЛКСМ було затверджене відповідне типове положення. В

ньому  зазначалось,  що  студентські  науково-виробничі  загони  (СНВЗ)

об’єднували юнаків та дівчат, які добровільно виявили бажання брати участь

у  науково-дослідній  діяльності,  а  також  упроваджувати  результати  своїх

розробок у практику. СНВЗ створювалися у ВНЗ із метою більш глибокого

залучення студентів під керівництвом професорів та викладачів до активної

участі  у  прискоренні  науково-технічного  прогресу,  створення  та  освоєння

нової  техніки,  технології,  матеріалів,  розв’язання  актуальних

народногосподарських  завдань,  а  також  із  метою  поліпшення  якості

професійної  підготовки  майбутніх  спеціалістів.  До  СНВЗ  входили  загони

впровадження  винаходів  та  раціоналізаторських  пропозицій,  проектно-

конструкторські,  технологічні,  науково-дослідні,  економічного  аналізу,

соціологічні тощо. 

Ці об’єднання формувалися комітетами комсомолу та узгоджувалися з

профспілковим  комітетом та радою НДРС інституту. Члени такого загону в
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межах  договору,  що  укладався  з  підприємством,  розробляли,  а  потім

впроваджували  у  виробництво  свій  проект.  Робота  у  СНВЗ  сприяла

винахідницькій  та  раціоналізаторській  діяльності  студентської  молоді.  На

базі  харківських  ВНЗ  у  1985  р.  було  сформовано  28  СНВЗ,  члени  яких

упровадили на заводі „Серп і Молот” ряд нововведень, які покращали якість

двигунів.  Студенти  авіаційного  інституту  розробили  та  застосували  на

підприємствах  республіки  нову  технологію  виготовлення  пластмасових

деталей. Економічний ефект від їх розробок, впроваджених у виробництво,

склав близько 700 тис. крб. на рік. [89, с. 89-90].

У Львівському політехнічному інституті студентські науково-виробничі

загони утворювалися на базі архітектурного, радіотехнічного факультетів та

факультету  автоматики.  У  Львівському  лісотехнічному  інституті  в  1986  р.

було  сформовано  п’ять  СНВЗ,  у  яких  56  осіб  виконували  роботи  з

проектування,  будівництва,  монтажу  та  налаштування  обладнання.  Вони

подали 50 рацпропозицій, більшість із яких було впроваджено [Там же, с. 90-

91].

До  нових  форм  науково-дослідної  діяльності  студентів  слід  також

віднести  наукові  школи,  ради  молодих  дослідників,  студентські  науково-

дослідні  інститути,  роботу  студентів  у  навчально-науково-виробничих

об’єднаннях. Зокрема студенти Київського державного університету активно

працювали  в  чотирьох  навчально-науково-виробничих  об’єднаннях:

„Електроніка”, „Чиста вода”, „Геодезкарт”, „ЗахідЕОМкомплекс” [38, с. 13].

Водночас, у другій половині 80-х років удосконалювались і традиційні

форми  організації  науково-дослідної  роботи  студентів.  У  Харківському

авіаційному  інституті  діяло  об’єднане  студентське  конструкторське  бюро

(ОСКБ),  яке  включало  12  тематичних  СКБ.  Вони  повністю  охоплювали

спеціальності,  за  якими  здійснювалось  навчання  у  ВНЗ.  У  ОСКБ

розроблялися  комплексні  наукові  напрямки,  пов’язані  з  конструюванням

літальних апаратів.  У ОСКБ у 1987 р.  виконувалися  госпдоговірні  роботи

об’ємом  200  тисяч  крб.,  273  студенти  безпосередньо  брало  участь  у
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розробках  ОСКБ,  а  також  196  студентів  вели  пошукові  науково-дослідні

роботи. 

ОСКБ  мали  значний  соціалізаційний  потенціал.  Студенти  вчились

спільно  досягати  наміченої  мети,  набували  досвід  організаторської  та

виховної  роботи  в  колективах,  розв’язували  важливі  народногосподарські

завдання 

У  середині  80-х  років  багато  СКБ  мали  чітко  визначений  профіль

дослідницьких робіт, являли собою крупні науково-навчальні центри. Тим не

менш  у  ці  роки  більшість  студентських  об’єднань  не  мала  повного

юридичного  статусу,  який  би  дозволяв  укладати  договори  на  розробку  та

впровадження проектів. Без такого статусу оригінальні та економічні проекти

часто  залишались  на  ватмані.  Це  не  сприяло  розвитку  науково-технічної

думки,  гасило  трудове  поривання  молоді.  Лише  частково  допомогла

розв’язати цю проблему розробка та затвердження 1986 р. Мінвузом СРСР та

ЦК  ВЛКСМ  нових  документів  „Положення  про  студентські  проектно-

конструкторські,  дослідницькі,  технологічні,  сільськогосподарські,

економічні,  творчі,  медичні,  педагогічні  бюро вищих навчальних закладів”

[121, с. 80-81].

У  цей  період  виявилася  „низка  нерозв’язаних  проблем  та

стримувальних факторів” у розвитку наукової роботи студентів: формалізм,

слабка  зацікавленість  викладачів  у  керівництві  студентською  науково-

дослідною роботою, використання студентів, які входили до складу наукових

об’єднань,  на  найменш  важливих,  допоміжних  ділянках,  відірваність

проблематики  студентських  наукових  об’єднань  від  навчального  процесу,

нерозв’язаність фінансових питань тощо.

Цікаві  узагальнення  щодо  розвитку  науково-технічної  творчості

студентів  у  80-х  роках  ХХ століття  зробив  В. Кондратюк.  На  його  думку,

наукова  діяльність  набула  не  лише  масового  характеру,  але  і  втілилась  у

навчальну  дослідну  роботу  студентів  (НДРС).  Це  була  якісно  нова  форма

організації навчального процесу, що забезпечувала тісне злиття теоретичного
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пізнання  з  творчою  науковою  роботою.  НДРС  стала  певним  мінімумом

наукової діяльності, через яку мав пройти кожен майбутній спеціаліст. НДРС

не дублювала та не замінювала добровільну (необов’язкову роботу студентів

у  наукових  товариствах).  Іншими  словами,  якщо  НДРС  була  мінімумом

студентської  наукової  діяльності,  то  участь  у  наукових  товариствах  –

максимумом [89, с. 88].

Отже,  у  60-х  80-х  роках  у  вищих  навчальних  закладах  України

сформувалася  система  науково-дослідної  роботи  студентів.  Її  найбільш

поширеними  формами були такі: 

– залучення  студентів  до  науково-дослідної  діяльності  кафедр,

лабораторій, дослідних інститутів; 

– участь  у  роботі  наукових  гуртків  і  семінарів  при  кафедрах,  у

роботі наукових конференцій, студентських наукових товариствах;

– робота у студентських проектно-конструкторських бюро (СПКБ,

СКТБ) та експериментальних майстернях;

– виконання  курсових  та  дипломних  проектів  з  елементами

науково-дослідного характеру тощо. 

Студентські  наукові  об’єднання,  з  одного боку,  сприяли поліпшенню

професійної підготовки кадрів – майбутніх керівників трудових колективів та

організаторів  виробництва,  а  з  іншого  боку  –  участь  у  роботі  наукових

об’єднань  розширювала  сферу  особистісних  та  професійних  контактів

особистості, збільшувала дозу соціальної практики за час навчання у вищому

навчальному закладі, тобто активно сприяла соціалізації студентської молоді.

Проведений  аналіз  дозволив  зробити  деякі  узагальнення  щодо

особливостей  і  тенденцій  розвитку  науково-дослідної  роботи  як  чинника

соціалізації студентів вищих навчальних закладів України в досліджуваний

період.  У  60-х  роках  її  особливості  виявлялась:  у  намаганні  забезпечити

зв’язок навчання з життям, участь студентської молоді в розв’язанні завдань

виробничого  характеру;  самодіяльному  характері  роботи  студентських

наукових об’єднань та в їх організаційній самостійності; недооцінці виховних
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та соціалізаційних можливостей науково-дослідної роботи студентів ВНЗ. У

70-80-х рр.  простежувалися тенденції  до:  організаційного підпорядкування

студентських наукових об’єднань комсомольським організаціям; підсилення

соціалізаційного  потенціалу  науково-дослідної  роботи  студентів  – її

політизації  й  ідеологізації;  пріоритетності  кількісних  показників  участі

студентів  у  науково-дослідній  роботі,  забезпечення  її  масового  характеру;

формалізація  діяльності  студентських  наукових  об’єднань.  У  період  так

званої  „перебудови”  виявились  основні  недоліки  організації  науково-

дослідної  роботи  студентів,  пов’язані  з  невідповідністю  її  нормативно-

правового забезпечення новим економічним і соціально-політичним умовам.

2.2. Соціалізація молоді в студентських будівельних загонах у 60-80-

х рр. ХХ століття

У  60-х  роках  XX  ст.  в  Україні,  як  і  в  інших  республіках  СРСР,

сформувався  рух  студентських  будівельних  загонів,  який  став  помітним

явищем у житті вищої школи й суспільства в цілому. Студентські будівельні

загони відіграли важливу роль у трудовому, професійному та громадянському

становленні майбутніх спеціалістів. 

Попри  значну  кількість  публікацій,  присвячених  участі  студентської

молоді в так званому третьому трудовому семестрі,  не до кінця з’ясованим

залишалося  питання  про  витоки  руху  студентських  будівельних  загонів

(СБЗ),  досить  суперечливими  були  погляди  його  на  початок.  Більшість

дослідників  віднесли  виникнення  СБЗ  до  1959  року,  коли  339  студентів-

фізиків  Московського  державного  університету  працювали  в  Булаєвському

районі Північно-Казахстанської області. Інші – початок будзагонівського руху

віднесли до весни 1958 року, коли 350 студентів Ленінградського інституту

працювали  в  радгоспах  Ленінградського  району  Кокчетавської  області

Казахськой  РСР.  Деякі  дослідники  точкою відліку  вважали  1956  рік,  коли

загін київських студентів виїхав до Кустанайської області [250, с. 128]. 

Зауважимо, що витоки трудового руху молоді можна знайти ще в перші
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роки зародження й становлення радянської влади. Не буде перебільшенням

стверджувати,  що  студентські  загони  як  одна  з  форм  трудової  діяльності

молоді ВНЗ, як самостійне соціальне явище сягають корінням у 20-ті роки

XX ст. Діти робітників та селян, що прийшли до вищих навчальних закладів,

не  могли  залишатися  осторонь  і  прагнули  своєю  працею  взяти  участь  у

будівництві  нового  соціалістичного  суспільства.  Факти  й  документи

підтверджують  патріотичні  настрої  студентства,  намагання  бути  у  процесі

будівництва нового суспільства [110, с. 16-17]. 

У  30-ті  роки  під  гаслом  „Будемо  вчитися  й  працювати”  студентські

бригади  будармійців  брали  участь  у  зведенні  Дніпрогесу  та  Магнітки,

Харківського тракторного заводу й  Московського метро, прокладці Турксибу

та залізниці Москва-Омськ, заготівлі лісу в Архангельській області. Студенти

зробили  помітний  внесок  в  укріплення  матеріально-технічної  бази  своїх

навчальних закладів. Після закінчення Великої Вітчизняної війни вихованці

ВНЗ виступили активними учасниками відновлення народного господарства,

піднімали  з  руїн  Сталінград  і  Ленінград,  Донбас  і  Дніпрогес,  будували

сільські  електростанції  в  Підмосков’ї,  Литовській  РСР,  Ленінградської

області [121,  с. 100]. 

Не  можна  обійти  увагою  участь  студентів  в  освоєнні  цілинних  та

перелогових земель. У березні 1954 р. Пленум Центрального Комітету КПРС

прийняв постанову „Про подальше піднесення виробництва зерна в країні і

про  освоєння  цілинних  та  перелогових  земель”.  Одразу  після  оголошення

заклику молоді весною цього ж року сотні студентів поїхали на цілину. У

1956 р. студенти-добровольці під час літніх канікул працювали на збиранні

цілинного  врожаю,  а  також  збудували  кілька  десятків  господарських  та

побутових приміщень. За 1956-1958 рр. більше 400 тис. студентів працювали

на  збиранні  врожаю,  будівництві  виробничих  та  культурно-побутових

об’єктів. У другій половині 50-х рр. у період літніх канікул у ВНЗ Казахстану,

України, Поволжя, Сибіру, на Алтаї студенти створювали будівельні бригади

для роботи в сільській місцевості. Більш ніж з десятьма міністерствами було
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укладено  договори  на  участь  студентів  під  час  літніх  канікул  у  збиранні

цілинного врожаю. 

У ці роки було апробовано різноманітні форми організації літніх робіт,

налагоджувались методи управління студентськими трудовими колективами.

Створювалися  курси  з  навчання  студентів  різним  будівельним

спеціальностям,  діяли  студентські  штаби,  трудові  табори  студентів  зі

штабами, командирами, комісарами [202, с. 224]. 

Пленум ЦК ВЛКСМ у лютому 1959 р. рекомендував організаціям ВНЗ

„розвивати накопичений досвід залучення студентів та учнів до суспільно-

корисної  праці,  наближаючи  її,  по  можливості,  до  завдань  підготовки

майбутніх  спеціалістів.  Створювати  в  канікулярний  час  табори  праці  та

відпочинку,  будівельні  загони  та  бригади”.  Зусилля  студентів  мали  бути

зосереджені  на  укріпленні  матеріально-технічної  бази  ВНЗ,  будівництві

навчальних корпусів, культурно-побутових приміщень [192, с. 828-829].

Є кілька версій щодо причин зародження якісно нової форми трудового

руху  студентської  молоді.  Головний  чинник  виникнення  студентських

будівельних  загонів  деякі  дослідники  вбачали  в  економічних  причинах

загальнодержавного  характеру  (освоєння  цілинних  земель,  відсутність

достатніх  трудових  ресурсів  тощо),  а  також  адміністративно-наказових

рішеннях партійних та комсомольських органів. Проте архівні документи та

матеріали періодичного друку засвідчують той факт, що на етапі зародження

руху СБЗ вирішальну роль відіграв патріотичний порив молоді. Виховані на

ідеях  комунізму,  студенти  не  могли  бути  „сторонніми  спостерігачами”

будівництва  нового  суспільства.  Вони  прагнули  на  передові  рубежі

комуністичного  будівництва.  Щодо  компартії  та  комсомолу,  то  на

початковому  етапі  зародження  та  розвитку  СБЗ  вони  вчасно  оцінили  та

підтримали патріотичне поривання та ентузіазм студентської молоді, сприяли

його подальшому розвиткові [250, с. 131-132].

На думку Л. Марченка,  появу перших студентських загонів в Україні

відносять  на  кінець 50-х  років  ХХ століття.  На  підтвердження  цієї  думки
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автор навів такі факти: відгукнувшись на численні пропозиції щодо участі в

будівництві  важливих  об’єктів  області,  партком  Дніпропетровського

університету  у  травні  1959  р.  прийняв  спеціальну  постанову  „Про

організацію студентів на літні роботи”, у якому схвалив ініціативу молоді та

рекомендував секретарям партійних бюро, комсомольському активу провести

роз’яснювальну роботу щодо розповсюдження почину. У результаті під час

літніх  канікул  студенти  ВНЗ  Дніпропетровська  працювали  на  будівництві

комсомольської  доменної  печі,  шинного заводу,  трамвайної  лінії  тощо.  ЦК

Компартії  України  схвалив  діяльність  комсомольських  організацій  ВНЗ

Києва, Львова, Харкова та інших міст зі створення на період літніх канікул

трудових  студентських  загонів  та  бригад  для  роботи  на  новобудовах,  у

колгоспах та радгоспах. Улітку 1961 року студентські загони київських ВНЗ

досягли  високих  показників  на  будівництві  метрополітену.  Вихованці

харківських навчальних закладів працювали на будівництві Зміївської ГРЕС,

Шебелинського  газопромислу,  Балаклєєвського  цементного  заводу.  Своїми

силами  збудували  стадіон,  клуб,  спортивно-оздоровчий  табір  студенти

Львівського держуніверситету [120, с.11-12].

Отже, учений ставив під сумнів твердження в науковій та громадсько-

політичній літературі  про те,  що перший будівельний загін в Україні  було

сформовано  зі  студентів  одинадцяти  вищих  навчальних  закладів   Києва  в

1962  році.  До  загону  увійшли  тисяча  триста  осіб,  які  виїхали  до

Аркаликського й Октябрського районів Кустанайської області споруджувати

сільські  клуби,  житлові  будинки,  тваринницькі  ферми.  Протягом  двох  із

половиною місяців загін освоїв капіталовкладень на суму біля 1,8 мільйона

карбованців [220, с. 49].

У  цей  період  поряд  зі  створенням  студентських  загонів  загально-

будівельного  профілю,  формувалися  й  перші  спеціалізовані  загони  для

проведення  більш  складних  (монтажних  і  санітарно-технічних)  робіт,

організовувалися  бригади  й  загони  зв’язківців,  електриків  тощо.  Щодо

перших  спеціалізованих  молодіжних  будівельних  загонів  для  роботи  на
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місцевих  будовах,  то  вони були сформовані  в  1965  році  в  низці  областей

України. Зачинателями стали студенти вищих навчальних закладів Київської

та Харківської областей. Перші великі виїзні студентські будівельні загони

для  роботи  на  будовах  республіки  створено  в  1966  році.  Серед  них  було

кілька  загонів,  сформованих  у  Київському  державному  університеті  імені

Т.Г. Шевченка,  які  виїхали  для  проведення  будівельних  робіт  та  збирання

врожаю в Кіровоградську область [221, с. 65].

Ініціативу студентської молоді було схвалено й підтримано партією та

комсомолом.  У  1962  році  ЦК  ВЛКСМ  прийняв  постанову  „Про  участь

комсомольських організацій ВНЗ Москви, Ленінграда, Києва в будівництві на

цілинних  землях”,  у  якій  схвалив  ініціативу  провідних  вищих навчальних

закладів  країни,  затвердив  Статут  студентських  будівельних  загонів,  їх

організаційну  структуру.  Згодом  студентські  загони  почали  створюватися

практично  в  усіх  ВНЗ  України,  вони  перетворилися  в  активну  форму

суспільно корисної діяльності студентів [95, с. 55].

У  1962  р.  уперше  на  будівництво  цілинних  радгоспів  прибуло  1300

студентів м. Києва, але вже наступного року студентських загін складався з

3000 чоловік,  посланців Києва,  Харкова та Кустаная.  У 1964 році було ще

більше розширено географію студентської цілини, у якій брало участь 5700

студентів із 52-х ВНЗ України, які працювали в 105 радгоспах, 11 виробничих

управліннях області. 

Зазначимо,  що  із  самого  початку  існування  будзагонівського  руху,

студентська діяльність не обмежувалась тільки будівельними роботами, а й

мала  громадську  спрямованість.  Це  підсилювало  значущість  роботи  в

студентських  будівельних  загонах  як  чинника  соціалізації.  Так,  у  1965  р.

студенти  Харківського  державного  університету  в  радгоспі

Червонознаменівському  організували  піонерських  табір  „Супутник”,

громадську  бібліотеку,  разом  із  молоддю  організували  гуртки  художньої

самодіяльності,  спортивні  секції.  Велику  популярність  серед  населення

завоювало  бюро  добрих  послуг.  Студентське  конструкторське  бюро
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розробило проект Дому культури, який будувався загоном. 

Широке розповсюдження в радгоспних загонах отримала  корчагінська

вахта.  Вона  булла  започаткована студентами  факультету  радіоелектроніки

Київського  політехнічного  інституту  й  підхоплена  багатьма  загонами.

Долучившись  до  цього  руху  студентські  загони  активізували  політично-

виховну,  шефську,  агітаційно-пропагандистську  роботу.  Із  метою  виховної

роботи  широко  застосовувалися  засоби  наочної  пропаганди:  стінівки,

блискавки, бойові листки, сатиричні випуски, у яких висвітлювались успіхи

та  недоліки  в  роботі  бригад,  окремих  членів  загонів.  Формами  роботи  з

місцевим  населення  були  такі:  працювали  молодіжні  кафе,  бюро  добрих

послуг,  ательє  з  ремонту  радіоприймачів,  фотоательє,  діяли  пункти

юридичної  консультації,  школи  молодих  матерів,  проводилась  підготовка

місцевої молоді для вступу у ВНЗ. 

Студенти  львівських  вищих  навчальних  закладів  у  радгоспі  імені

Вільямса взяли шефство над парком, побудували відкритий танцмайданчик.

Студенти  Дніпропетровського  державного  університету  в  радгоспі  „Сари-

Тургайський„  відремонтували  на  громадських  засадах  будинок  інвалідів

Великої Вітчизняної війни. 

Лекційній пропаганді, як одній із форм ідеологічної роботи, приділяли

постійну  увагу.  Понад  760  студентів-лекторів  прочитали  3200  лекцій  на

різноманітні  теми.  У  всіх  районах  проводили  огляди  художньої

самодіяльності.  Студенти  разом  із  місцевою  молоддю  дали  1132  вечорів

відпочинку,  485  тематичних  вечорів  та  диспутів.  Студенти  проводили

спортивну роботу. У 14 районах було проведено районні спартакіади. 

У  60-х  роках  збільшувалась  кількість  спеціалізованих  загонів  та

бригад: загонів зв’язку, сантехмонтажу, монтажу залізобетонних конструкцій.

Організатори  студентського  руху  усвідомлювали,  що  необхідно  проводити

подальшу  спеціалізацію  в  загонах,  бо  це  буде  сприяти  професійному

становленню майбутніх фахівців.

Попри  успішне  виконання  поставлених  завдань,  зазначимо  значну
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кількість  простоїв  студентських  загонів  із  різних  причин.  Радгоспи  слабо

готувались  до  роботи  студентських  загонів  у  питаннях  фронту  робіт  та

забезпечення будівельними матеріалами [230].

Із  перших  років  роботи  студентських  трудових  колективів  належну

увагу  приділяли  ідейно-виховній  та  громадсько-політичній  роботі.  Уже  в

постанові  „Про  участь  комсомольських  організацій  вищих  навчальних

закладів  Москви,  Ленінграда,  Києва  в  будівництві  на  цілинних  землях”

зазначалось,  що  студенти  готуються  до  проведення  на  цілині  не  лише

виробничої,  а  й  пропагандистської,  агітаційної,  культурно-масової,

оперативної роботи.

Тільки за 1962 році учасники будівельних загонів провели біля 1000

лекцій  та  бесід,  430  концертів,  організували  300  гуртків  та  секцій.  У

Цілиноградський  та  Сіверо-Казахський  області  влітку  1963  року  було

створено 45 лекторських груп із залученням 220 сільських пропагандистів. У

1962 році  студенти  Другого Московського  медичного інституту  в  радгоспі

Амангельди Цілиноградської  області  теж створили табір  „Супутник”.  Уже

через рік на цілинній землі було організовано 42 табори, у яких 2550 дітей

долучалися до праці [121, с. 137-138].

Улітку 1963  року  відбувся  наступний  етап  трудової  естафети

українських  студентів-будівельників.  Збільшився,  зміцнів,  збагатився  на

досвід республіканський загін. І вже не лише представники київських ВНЗ

працювали  в  Казахстанському  степу.  До  Кустанайської  області  приїхали

студенти Харкова, які почали будівництво в Карасуському районі. Загальна

чисельність загону зросла майже вдвічі. 

Удосконалювалася організаційна структура й робота штабів, з’явилися

спеціалізовані загони, у яких студенти працювали за своїм майбутнім фахом.

Для  подання  медичної  допомоги  місцевим  жителям  і  студентам  було

створено медичну службу.

Юнакам і дівчатам було надано цілковиту самостійність у розв’язанні

майже всіх виробничих питань. З’явився свій друкований орган – газета „Мы
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–  строители”.  Студенти  вперше  організували  38  піонерських  таборів-

супутників. Лекційна  група  та  агіткультбригада  прочитали  1735  лекцій,

виступили з  692 концертами. Представники України посіли перше місце в

соціалістичному змаганні серед обласних студентських загонів у Казахстані.

Цього  ж  року  було  збудовано  556  об’єктів,  освоєно  більше  4  мільйонів

карбованців. 

У 1964 році на студентські будови Кустанайської області виїхали п’ять

тисяч  представників  українських  ВНЗ.  Крім  київських  і  харківських

студентів, до складу будівельних загонів увійшли юнаки та дівчата зі Львова,

Одеси, Дніпропетровська, Кривого Рогу. 

Студентські будівельні загони із самого початку свого існування стали

набагато більшим, ніж звичайна  будівельна організація.  Студенти активно

допомагали місцевій молоді  в  проведенні  пропагандистської  та  культурно-

масової  роботи,  займалися  дозвіллям  школярів.  У  кожному  радгоспі

створювали колективи художньої самодіяльності, до складу яких залучалися

місцеві  жителі.  У  всіх  районах  студенти-медики  надавали  допомогу

місцевому населенню, на громадських засадах організовувалися бюро добрих

послуг.  Умільці  загону  ремонтували  телевізори,  радіоприймачі,  праски,

електроплитки [148, с. 57].

Студенти працювали на недільниках разом із місцевим населенням на

вивезенні сіна та інших сільськогосподарських роботах. Із метою виховної

роботи  застосовували  засоби  наочної  пропаганди:  стінгазети,  фотомонтажі

тощо. 

У підсумковому звіті  з  ідейно-виховної,  агітаційно-пропагандистської

та  шефської  роботи  районного  СБЗ  „Донбас”  міститься  інформація  про

активну  спортивну  роботу  в  студентських  загонах.  Тільки  з  футболу  було

проведено  39  зустрічей,  із  волейболу  30  зустрічей.  Крім  товариських

зустрічей,  серед  студентів  було  проведено  спартакіади.  Студенти  брали

активну участь у підготовці та проведенні районного фестивалю. 

Як  бачимо,  уже  з  першої  половини  60-х  років  робота  будівельних
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загонів  було  направлено   не  лише  на  виконання  виробничих  завдань,  а  й

передбачала  низку  суспільно-політичних,  спортивних,  культурно-

просвітницьких  заходів,  які  сприяли  розвитку  соціальної  активності,

формуванню соціально значущих особистісних якостей майбутніх фахівців,

набуття  ними соціального  досвіду.  Саме  тому  з  1966  року  на  чолі  загону

з’явилась необхідність поставити не лише одну людину – командира, але й

іншу – комісара, який поряд з політико-виховною роботою міг би надавати

допомогу в розв’язанні всіх виробничих питань [234].

У звіті про політико-масову та ідейно-виховну роботу СБЗ Київського

політехнічного  інституту,  що  працював  в  Орджонікідзевському  районі

вказувалось,  що  студенти  організували  виставку  кольорової  фотографії

„Живописна Україна”, в якій розповідалось про життя українського народу.

Це викликало великий інтерес у жителів районного центру. Про долю народів

світу, їх інтереси, життя, звичаї мешканці районного центру змогли дізнатися

завдяки  виставці  майстрів  світового  фото  „Інтерпресфото  –  66”.  Велике

значення  мали  форми  політично-масової  та  культурно-масової  роботи,

завдяки  яким  підвищувалася  активність  місцевої  молоді.  Студенти  загону

„Славутич”  два  рази  на  тиждень  проводили  спільні  репетиції  з  молоддю

селища Гришена. Результатом цього стала постійна участь сільської молоді в

конкурсі естрадної пісні, у студентських концертах, у фестивалі студентських

загонів.

Спортивні  змагання,  які  проводились  між  будівельними  загонами  та

командами  радгоспів  сприяли  зближенню  молоді,  породжували  почуття

дружби.

Крім  великої  виробничої  роботи,  студентські  будівельні  загони

надавали  допомогу  місцевим  партійним,  комсомольським  та  громадським

організаціям. Регулярно проводилися концерти та випускались бойові листки

„Комсомольського  прожектору”,  працювала  преса  загонів.  У радгоспах,  де

працювали студентські будівельні загони, було організовано спортивні секції,

гуртки  художньої  самодіяльності,  фотографії.  У  радгоспах  проводились
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недільники  з  ремонту  та  будівництва  спортивних  майданчиків,  підготовки

шкіл до нового навчального року, проводився ремонт дитячих садків та ясел

[236].

У другій половині 60-х років підсилилася роль комсомолу в організації

будзагонівського  руху.  У  період  із  1966  по  1970  рік  одним  із  важливих

аспектів діяльності комсомолу України стало розв’язання завдань підготовки

до роботи в будівельних загонах. ЦК ЛКСМУ у прийнятій 30 травня 1966

року постанові „Про завдання комсомольських організацій вищих і середніх

спеціальних  навчальних  закладів  із  залучення  студентської  й  учнівської

молоді  до  суспільно  корисної  праці  під  час  літніх  канікул”  зобов’язав

комсомольські  організації  ВНЗ  і  технікумів  виявити  максимум  уваги,

організованості  й діловитості  в підготовці студентів та формуванні загонів

для  роботи  на  будовах,  промислових  підприємствах  і  в  сільському

господарстві протягом літніх канікул [221, с. 68].

Помітну  роль  у  зміцненні  та  підтримці патріотичного  руху  молоді

зіграв Всесоюзний зліт студентських загонів, що відбувся в грудні 1966 року

в  Москві.  Його  учасники  обмінялися  досвідом  організації  трудових

семестрів,  визначили  шляхи більш активної  участі  студентських  загонів  у

суспільно  корисній  праці.  На  зльоті  було  прийнято  єдиний  для  всіх  СБЗ

Устав, що закріпив досвід організації загонів та визначив основні норми їх

життя та діяльності [120, с. 17].

Важливе значення для подальшого розвитку і вдосконалення форм та

методів роботи студентів будівельних загонів мала постанова Центрального

Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1967 року „Про заходи

по  поліпшенню  організації  та  підвищенню  ефективності  літніх  робіт

студентів”, в якій було дано високу оцінку добровільної праці студентства в

дні  трудового семестру.  У постанові,  зокрема,  зазначалося,  що „… велика

участь  студентів  у  будівельних  та  інших  літніх  роботах  має  важливе

народногосподарське  значення.  Водночас  студенти  набувають  життєвого

досвіду й навичок організаційної роботи, виховуються в дусі колективізму й
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комуністичного ставлення до праці” [147, с. 308-309].

Головними завданнями СБЗ була організація та виконання будівельних

робіт силами студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів у

період літніх канікул; трудове виховання студентів; формування в них кращих

ділових та політичних якостей; проведення агітаційно-пропагандистської та

культурно-масової роботи серед населення, різноманітна робота з піонерами,

активна  участь  у  справах  робітничої  молоді,  всебічна  допомога  місцевим

комсомольських організаціям.

Як бачимо, ідейно-виховну роботу у СБЗ було організовано наступним

чином:  у  загонах  створювались  агіткультбригади,  лекторська  група,

редакційна  колегія  для  випуску  стінівки  загону  група  „Комсомольського

прожектору”.  Спільно  з  органами  народної  освіти,  місцевими  та

профспілковими  організаціями  СБЗ  за  наявністю  необхідних  умов

організовували піонерські табори „Супутник”, у яких силами членів загону

велась виховна робота з дітьми  [239].

Отже,  період  із  1959  по  1970  рр.  можна  охарактеризувати  як  час

організаційного становлення будівельних загонів. Він розпочався з  появи так

званих  місцевих  студентських  загонів,  що  працювали  на  території  своїх

областей  та  республік.  Подальший  розвиток  руху  вимагав  більш  чіткого

визначення  сфери застосування студентських сил.  У результаті  був значно

розширений  список  міністерств  і  відомств,  в  організаціях  яких  почали

працювати загони. Паралельно було прийнято заходи щодо  вдосконалення

керівництва студзагонами. Упродовж вказаного періоду було сформовано три

основних  принципи  роботи  студентських  будівельних  загонів  на  основі

бажання  бути  корисними  суспільству,  прагнення  до  самоствердження,

перевірки своїх фізичних сил та моральної зрілості. Вищезазначене сприяло

формуванню  одного  з  найбільш  важливих  принципів  руху  СБЗ  –

організаційної  та  виробничої  самостійності,  а  також утвердженню другого

принципу – конкретності завдань кожного студентського колективу. У перші

роки тільки  намічались  форми взаємовідносин студентів  та  господарських
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організацій,  тільки  з’являлись  перші  приклади  договірних  відносин.

Накопичений  досвід  зумовив  формування   третього  принципу

студзагонівського руху – економічна ефективність праці студентів. Надаючи

студентам самостійний, відповідальний фронт робіт, забезпечуючи технічне

керівництво будівництвом, комсомольські організації ВНЗ доводили, що крім

суспільно-моральних,  рух  студентських  будівельних  загонів  має  значні

економічні можливості [210, с. 21].

У 1967-1970 рр. зросла кількість студентських загонів. Для здійснення

керівництва  й  координації  роботи  студентських  загонів  постановою  ЦК

ЛКСМ  України  восени  1967  р.  було  створено  Республіканський  штаб

студентських будівельних загонів. До його складу було обрано випускників

вищих навчальних закладів,  які  мали багаторічний досвід  роботи у  справі

організації студентських будівельних загонів [221, с. 66].

Оскільки  наше  дослідження  присвячене  соціалізації  студентів,

зупинимось  більш  докладно  на  роботі  студентських  загонів  із  дітьми  та

підлітками. Як уже зазначалось, основною формою роботи серед дітей стало

створення піонерських таборів – „супутників”. Перші такі табори виникли в

1962 році і з часом перетворились у важливу організаційну форму шефства

комсомолу на молодшим поколінням. Так, у 1965 році українські студенти

організували  в  Кустанайській  області  38  стаціонарних  та  75  дитячих

майданчиків з одно-двох разовим харчуванням, у яких відпочило 7 тис. дітей.

А вже в 1966 році загонами Української РСР було створено в Казахстані 96

піонерських таборів, а в 1967 – 105. Про розмах цієї ініціативи свідчать такі

цифри:  студенти  республіканського загону  в  десятій  п’ятирічці  (1976-1980

рр.) створили 2538 таборів – „супутників”, у яких відпочило понад 56 тисяч

дітей [95, c. 115-116].

Протягом  1966-1970  роках  студенти  Київського  педінституту  ім.

Горького провели таку роботу, пов’язану зі своєю майбутньою спеціальністю:

прочитали  440  лекцій,  організували  12  таборів  –  „супутників”,  у  яких

відпочивало понад 300 дітей, 8 консультаційних пунктів для вступників до
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ВНЗ. До будівельних загонів,  із  метою перевиховання,  включали „важких”

підлітків-школярів.  Так,  улітку 1971 році  на  будовах Тюмені  й Казахстану

разом з студентами проходили школу праці 10 таких київських учнів. Спільна

діяльність підлітків із майбутніми вчителями принесла бажані наслідки [257,

c. 87].

У звіті про ідейно-виховну, агітаційно-пропагандистську та культурно-

масову роботу студентського будівельного загону Аркаликського району за

1967  р.  знаходимо  інформацію  про  те,  що  „досвід  роботи  з  підлітками  у

студентських  загонах,  особливо  педагогічних  інститутів,  доцільно

поглиблювати  та  розширювати.  Необхідно  рекомендувати  ВНЗ  посилати

важковиховуваних  підлітків  у  складі  студентських  загонів  на  цілинні

будівництва. Досвід показав, що такі заходи дають великий виховний ефект

та гарну педагогічну практику майбутнім учителям” [236].

Партійні організації підтримали ініціативу комсомолу зі створення при

студентських  загонах  таборів-супутників.  Організація  їх  вимагала  певних

витрат, попередньої підготовки. Для роботи вожатими до таборів-супутників

направлялися  найбільш  підготовлені  студенти,  що  мали  досвід  роботи  зі

школярами.  Кандидати  у  вожаті  проходили  співбесіду,  їхні  кандидатури

затверджувалися  на  засіданні  обласного  штабу  СБЗ.  У підготовчий  період

комітети  комсомолу  ВНЗ  щорічно  організовували  навчання  загонових

вожатих, яке включало теоретичну та практичну підготовку [120, c. 117]. У

піонерських таборах – супутниках студенти організовували спортивні секції,

гуртки  художньої  самодіяльності,  фотолюбителів,  „умілі  руки”.  Школярі

брали  участь  у  трудовій  діяльності,  допомагали  студентам на  будівництві,

упорядковували територію радгоспів, доглядали за зеленими насадженнями.

Масові  туристичні  походи,  вивчення  історії  свого  району,  відвідування

музеїв,  робота  в  гуртках,  трудове  виховання  стали  основними  формами

роботи в таборах-супутниках [230].

Говорячи про завдання, що ставилися перед студентськими загонами, то

наголосимо  на  тому,  що  вони  стосувалися  не  тільки  трудової  та
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організаційної діяльності загонів, а й організації різнобічної виховної роботи

зі школярами, створення гуртків, спортивних секцій, піонерських таборів –

супутників, залучення школярів до збирання лікарських рослин, формування

із них тимурівських команд [132, c. 61] .

Шефська робота з дітьми та підлітками продовжувалась і в 70-ті роки.

У  1971-1975  рр.  при  загонах  України  діяло  1570  піонерських  таборів-

супутників, у яких відпочило 55 тис. дітей. Студенти-вожаті у своїй роботі

значне місце приділяли питанням естетичного виховання дітей, розповідали

про  поезію,  музику,  живопис;  прищеплювали  любов  до  природи,  рідного

краю.  Школярі  з  інтересом  брали  участь  у  самодіяльності  та  спортивних

заходах.  Студенти  прагнули  зробити  відпочинок  дітей  змістовним  та

різноманітним.  На  середину  70-х  років  у  Київському  обласному

студентському загоні функціонувало 163 табори-супутники, за період 1976-

1980-х рр. своє дозвілля в них провели понад 6500 школярів. Для дислокації

таборів  використовувались  приміщення  шкіл-інтернатів,  клубів,  палатки

тощо.  [120, c.  117]  .  Під  час  організації  таборів-супутників  велику  увагу

приділяли залученню школярів до участі в продуктивній праці на колгоспних

та радгоспних ланах, у благоустрої території шкіл, населених пунктів, догляді

за  пам’ятниками  та  обелісками.  Діяльність  загонів  з  організації  таборів-

супутників сприяла моральному та фізичному розвиткові дітей, а щодо самих

студентів,  то  в  них  розвивалось  почуття  громадянського  обов’язку  та

моральної  відповідальності  за  виховання  школярів,  формувались

організаторські, комунікативні навички, необхідні майбутньому спеціалісту. 

Патріотичний  рух  молоді  сприяв  залучення  до  виробничої  праці

майже 1,5 млн. учнів загальноосвітніх шкіл, які під час літніх канікул також

виконали значний обсяг робіт. У 1975 р. в Україні працювало понад 6 тис.

таборів праці й відпочинку. Так, при Донецькому обласному штабі СБЗ діяв

загін „Донецькшкілбуд”, до якого входили учні старших класів середніх шкіл

області. Студенти разом зі старшокласниками проводили естафети трудових

справ.  За  літо  1973  р.  вони  відремонтували  багато  шкіл.  У  Харківській
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області  учні  таборів  праці  й  відпочинку  працювали  під  керівництвом

студентських  рад,  які  складалися  з  бійців  будівельних  загонів.  Студенти

надали допомогу своїм молодшим товаришам в організації соціалістичного

змагання між шкільними загонами [221, c. 71] .

У  Нафтоюганську  студенти  Київського  інженерно-будівельного

інституту  організували  для  старшокласників  трудовий  табір  „Ведмежата”.

Підлітки та студенти жили в одних наметах та працювали поруч. Студенти

опинились у ролі вихователів та відповідали не лише за працю та поведінку

своїх  підопічних,  а  й  за  їхнє  здоров’я  та  життя.  Для  старшокласників

студенти були авторитетом, якому необхідно було відповідати, тому в процесі

взаємодії  відбувався взаємовплив: студенти впливали на учнів,  а останні у

свою чергу впливали на студентів [248, c. 7].

Ще  один  важливим  напрямом  шефської  допомоги  студентів  стала

робота з педагогічно занедбаними підлітками, свідоме життя яких почалося з

візитів до дитячих кімнат відділів міліції. Ця робота вимагала від студентів-

наставників ретельної підготовки, великого педагогічного такту та моральної

витримки. Підлітків закріплювали за кращими загонами, найбільш досвідчені

студенти затверджувалися шефами підлітків. Шефи заздалегідь знайомилися

з  хлопцями,  вивчали  їх  характеристики,  проводили бесіди  з  учителями та

батьками. Вони розповідали вихованцям про традиції патріотичного руху, про

організацію  життя  всередині  загону,  розтлумачували  Устав,  проводили

інструкції  з  техніки безпеки,  залучали їх до виконання окремих доручень.

Досвід студентів Донецького політехнічного інституту широко висвітлювався

у пресі та був рекомендований іншим студентським колективам області. Як

правило,  за  результатами  трудового  літа  більша  частина  важких  підлітків

рекомендувалася для зняття з обліку. За роки X п’ятирічки (1976-1980 рр.) у

складі студентських будівельних загонів Донецької області працювали 1323

підлітки.  Кількість  педагогічно  занедбаних  підлітків  в  Україні,  які  були

включені до складу студентських загонів, збільшилась зі 180 осіб у 1965 році

до 2598 осіб у 1985 році [120, c. 118].
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Важливим  напрямом  роботи  студентських  будівельних  загонів  було

патріотичне виховання. У положенні про студентський загін знаходимо таку

інформацію:  „Загони  у  своїй  діяльності  постійно  розвивають  традиції

патріотичного руху: шефствують над пам’ятниками та обелісками, сільською

школою, дитячими дошкільними закладами, надають різноманітну допомогу

колгоспам  та  радгоспам,  підприємствам  та  організаціям,  місцевому

населенню, піклуються про героїв війни та праці, сім’ї фронтовиків. Спільно

з  органами  народної  освіти,  місцевими  комсомольськими  організаціями

студентський загін організовує виховну роботу з дітьми та підлітками ” [211,

c. 168-169]. 

Важливою стороною діяльності  студентських загонів  на  селі  була їх

масово-політична робота. Вони давали концерти для працівників села; під час

збору врожаю читали на полях та фермах лекції, за участю бійців загонів у

сільській місцевості було відкрито тисячі молодіжних клубів за інтересами,

спортивних  секцій,  бюро  добрих  послуг,  інших  побутових  пунктів;

побудовано та відремонтовано біля 10 тис. пам’ятників радянським воїнам. 

Крім  того,  студентські  загони  допомагали  в  будівництві  та

капітальному ремонті сільських шкіл. Вони обладнували в них лабораторії та

кабінети,  бібліотеки  та  піонерські  кімнати,  брали  участь  у  спорудженні

спортивних містечок, в організації  консультаційних пунктів для підготовки

шкільної молоді до вступу у середні спеціальні та вищі навчальні заклади.

Кожен студент, що працював у сільській місцевості, вважав своїм обов’язком

зробити свій внесок у шефство над сільською школою [162, с. 55; 209, c. 57]. 

Організовуючи  літню  працю  студентів,  ставили  завдання  досягти

органічного поєднання  в  діяльності  загонів  виробничої  роботи та  процесу

виховання. СБЗ ставали не лише школою виробничої праці для їх учасників,

але  давали  гарний досвід  громадської  та  організаторської  роботи.  Близько

40 тис. юнаків та дівчат ставали в період трудового семестру командирами,

комісарами,  майстрами  студентських  загонів,  опановували  складну  науку

керівництва колективом,  управління виробництвом, тобто під час роботи в
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будівельних  загонах  студент  набував  не  лише  трудових  навичок,  але  й

формувався як особистість, виробляючи в себе такі якості, як принциповість,

самостійність, наполегливість, сміливість та рішучість [69, с. 16; 176, с. 62-

63].

Щорічно в роботі студентських загонів брали участь тисячі іноземних

студентів. У третьому семестрі 1973 р. брало участь біля 3500 студентів зі 115

навчальних  закладів  соціалістичних  країн,  що  прибули  у  складі  груп  за

обміном; у будівельних загонах налічувалось також понад 3 тис.  студентів

більше, ніж із 90 країн світу, що навчались у ВНЗ СРСР [177, с. 54,].

В організації роботи підлітків у студентських загонах брали участь не

лише  комітети  комсомолу,  але  й  радянські  органи.  Так,  у  березні  1979  р.

секретаріат  ЦК ЛКСМУ та  колегія  МВС УССР прийняли постанову  „Про

участь трудових колективів студентів та учнів у роботі з правового виховання

та  профілактики правопорушень серед  неповнолітніх  та  молоді”.  У травні

1980  р.  було  вироблено  спільний  документ  „Про  порядок  направлення

підлітків до студентських загонів ” [120, c. 119] .

Робота  підлітків  у  загонах  сприяла  розвитку  морально-вольових

якостей особистості. Правильне поєднання праці та відпочинку підвищувало

інтерес підлітків до громадського життя, робило їх більш дисциплінованими.

Багато хлопців після роботи у студентських загонах поновлювали навчання,

йшли  працювати  на  виробництво.  А  для  студентів  робота  з  важкими

підлітками  ставала  школою  морального  змужніння,  школою  педагогічних

навичок [197, с. 57].

Отже, одним із важливих напрямів діяльності  студентських загонів у

60-80-х  роках  ХХ століття  була  робота  з  дітьми  та  підлітками.  Найбільш

поширеними й ефективними її формами стала організація дитячих таборів-

супутників,  включення  дітей  із  девіантною  поведінкою  до  складу

студентських  загонів,  шефство  над  сільськими  школами,  співпраця

студентських та учнівських трудових загонів. Різноманітна спільна діяльність

студентів  і  школярів  забезпечувала  формування  сприятливого  виховного
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середовища,  набуття  дітьми  позитивного  соціального  досвіду,  навичок

соціальної поведінки.

Участь  у  роботі  студентських  будівельних  загонів  мала  значний

соціалізаційний вплив  на  юнаків  і  дівчат.  Це  пов’язане  з  тим,  що будучи

включеною  до  соціального  колективу,  людина  виконує  в  ньому соціальні

функції  та  поступово  засвоює  відповідні  норми.  Таке  формування

особистості   відбувається  в  межах  найрізноманітніших  соціальних  груп:

виробничий  колектив,  сім’я,  студентська  група  тощо.  Специфічним

соціальним  колективом  став  і  студентський  будівельний  загін.  Основним

ланцюгом  у  структурі  будівельних  загонів  був  лінійний  загін,  середня

кількість якого становила 30-40 осіб. Він формувався, як правило, зі студентів

одного  ВНЗ і  факультету.  Такі  загони  об’єднувалися  в  районні  (зональні),

останні – в обласні, обласні – у республіканські [154, с. 62-63] .

Отже, будівельний загін був специфічним видом об’єднання, до якого

було включено значну частину студентів денної форми навчання.  З одного

боку,  його  можна  розглядати  як  академічний  студентський  колектив,  а  з

іншого – як колектив, пов’язаний з діяльністю громадських організацій, і як

такий, що сам по собі є громадською організацією, а з третьої – як трудовий

колектив однодумців з активними неформальними зв’язками, що випливають

із цього [71, с. 12].

Студентський загін як первинний трудовий колектив виконував низку

функцій  –  трудову,  виховну,  управлінську,  освітню.  Критерієм  виконання

першої  функції  був  рівень  виробничих  показників  та  досягнень  (з

урахуванням  специфіки  діяльності  студентського  будівельного  загону  за

узаконеними  нормами  та  правилами);  другої  –  ступінь  відповідності

виховного  впливу  наміченим  цілям  та  завданням;  третьої  –  ефективність

управління загоном як  колективом та  виробничою діяльністю його членів,

рівень  самоуправління  загону;  четвертої  –  набуття  нових  знань,  умінь  та

навичок,  а  також  їхнє  використання  в  подальшій  навчальній,  трудовій  та

громадсько-політичній  діяльності.  Усі  функції  знаходилися  в  органічному
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взаємозв’язку [64, с. 37-38]. Позитивний виховний вплив СБЗ на формування

особистості  студента  в  цілому  (або  окремих  її  якостей)  велике.  Цьому

сприяла  чітка  система  планування  та  організації  праці,  висока  культура

виробництва, наявність дружніх взаємовідносин у загоні, трудова дисципліна,

дотримання  правил  техніки  безпеки,  добре  організована  культурно-масова

робота.  У  значній  мірі  виховний  ефект  загону  залежить  від  морально-

психологічного клімату в трудових колективах, від ставлення цих колективів

до діяльності та потреб СБЗ [30, с. 93].

Дослідники студентських будівельних загонів В. Сокол та О. Клепіков

на  початку  70-х  рр.  намагалися  з’ясувати  рівень  впливу  студентських

будівельних загонів на формування соціально значущих якостей особистості

студента  через  закрите  анкетне  опитування.  Серед  мотивів,  які  спонукали

студентів  працювати  в  будівельних загонах,  на  рівні  з  добрим заробітком,

стояв пізнавальний інтерес,  бажання випробовувати себе у важких умовах,

здобути  трудові  навички,  виховати  в  собі  вміння  самостійно  розв’язувати

складні завдання. Відповіді студентів, які працювали в будівельному загоні,

на інші питання, свідчили про те, що в більшості з них упродовж трудового

семестру  відбувалося  зрушення  в  бік  формування  мотивів  соціально

значущих, а відповіді тих, хто в загоні працював не вперше, свідчили про те,

що  соціально  значущі  мотиви  їхньої  участі  в  роботі  загону  ставали

стійкішими,  перетворювалися  на  їхні  соціальні  настанови,  орієнтації  [182,

с. 57-58].  Вони  також  наголошували  на  тому,  що  студентські  будівельні

загони  були  сприятливим  середовищем  для  соціалізації  особистості  [181,

с. 106]. Отже, кожен будівельний загін являв собою не лише трудовий, але й

соціальний  колектив,  у  якому  розвивались  різноманітні  навички,

формувалися професійні та особистісні якості. 

В  Україні,  починаючи  з  1965  року,  крім  загонів,  що  виконували

загально  будівельні  роботи, почали  організовуватися  загони  за

спеціальностями  –  сантехніків,  електрифікаторів,  зв’язківців,  шляховиків,

студентські автоколони тощо.  Робота у спеціалізованих колективах значною
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мірою сприяла реалізації головної соціальної функції студентського загону –

вихованню  й  професійному  зростанню  майбутнього  спеціаліста.  У  такий

спосіб  швидше  освоювалися  нові  професії,  зміцнювався  зв'язок  трудового

семестру з навчально-виховним процесом [97, с. 52].

Із 70-х років в Україні поряд зі студентськими будівельними загонами

все  більшої  популярності  почали  набувати  сільськогосподарські  загони,

загони провідників та бортпровідників, реставраційні загони, загони зі збору

лікарських  трав,  тобто  загони  небудівельного  напрямку.  Загони  нових

напрямків стали важливим елементом Всесоюзного руху СБЗ. І хоча ці загони

основувались на принципах організації СБЗ, вони мали суттєві відмінності у

виробничій діяльності  та  різні  умови політико-виховної роботи.  Будівельні

загони  продовжували  існувати  паралельно  із  загонами  нового  напрямку.  І

поняття трудового семестру включало в себе не лише будівельні загони, але і

всі форми громадсько-політичної роботи студентів під час літнього періоду

[239].

Ці  тенденції  знайшли  відображення  в  постанові  Республіканського

штабу  СБЗ  при  ЦК  ВЛКСМ  України  від  15  березня  1972  року  „Про

підготовку  загонів  небудівельного  напрямку”,  у  якій  зазначалось,  що  в

останні  два  роки  широкий  розвиток  отримали  студентські

сільськогосподарські  загони,  загони  старшокласників,  провідників,  які

надавали  допомогу  у  виконанні  народногосподарських  планів  зі  збирання

овочів, фруктів, їхньої переробки та обслуговування пасажирів [243].

Характерною  особливістю  трудового  семестру  1979  року  стало

подальше  вдосконалення  спеціалізованих  загонів,  профіль  роботи  яких

відповідав  спеціальності,  що отримували  студенти  у  вищому  навчальному

закладі.  17,5  тисяч  студентів  працювали  на  машинобудівельних  та

кораблебудівельних заводах, телефонних станціях, лініях енергопостачання,

водіями автобусів та вантажних автомобілів,  надавали допомогу місцевому

населенню, очолювали піонерські дружини та загони. 

Поєднуючи  виробничу  працю  з  активною  громадською  діяльністю,
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студентські  загони  спільно  з  комсомольськими  організаціями  будівельних

майданчиків  радгоспів  та  колгоспів  проводили  змістовну  агітаційно-

пропагандистську, культурно-масову, шефську та спортивну роботу [244]. Це

призводило  до  створення  виховного  мікросередовища  й  цілеспрямованого

виховання,  яка  сприяло виявленню та мобілізації  енергії  студентства,  його

активності,  що  відповідала  потребам  часу  та  запитам  самої  молоді  [119,

с. 115]. 

У 70-х роках подальшого розвитку також отримали спеціалізовані  та

конструкторські студентські загони, профіль робіт яких збігався з напрямом

виробничої практики студентів, сприяв закріпленню професійних знань, що

вони отримували в навчальних закладах [196, с. 61]. Усе більше з’являлося

спеціалізованих  загонів  зв’язківців,  енергетиків,  водіїв,  нафтовиків,

будівників  залізничних  магістралей,  робота  у  яких  була  позитивним

доповненням до виробничої практики. У другій половині 70-х років значна

кількість студентів працювала в загонах так званого небудівельного профілю:

загони  санітарів,  піонервожатих,  провідників  пасажирських  вагонів,

сільськогосподарських загонів [94, с. 2].

Робота  в  спеціалізованих загонах  допомагала  студентові  ґрунтовніше

ознайомитися  з  майбутньою  професійною  діяльності,  реально  відчути

вимоги,  які  висувалися  до  спеціаліста  певного  профілю.  У  складі

республіканського  студентського  загону  успішно  діяло  біля  20  видів

спеціалізованих  трудових  колективів.  Серед  них  найбільш  масовими  були

будівельні,  сільськогосподарські,  загони  механізаторів,  гірників,

транспортників,  медиків,  зв’язківців,  енергетиків  тощо.  Студенти

кораблебудівного  інституту  брали  участь  у  будівництві  суден,  хіміко-

технологічного – працювали на шинному заводі, майбутні інженери водного

господарства – займалися меліорацією [95, с. 58-59].

Спеціалізовані  студентські  загони  дозволяли  тісніше  поєднувати

розвиток  трудової  та  суспільно-політичної  активності  із  закріплення

професійних  навиків  та  вмінь  у  процесі  самостійної  роботи  в  ролі
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спеціаліста. На зустрічі 21 жовтня 1975 року членів та кандидатів у члени

Політбюро ЦК Компартії України з групою учасників студентських загонів

перший секретар  ЦК  Компартії  України  В.В. Щербицький  підкреслив,  що

доцільно  більше  створювати  загонів  з  урахуванням  майбутньої  професії

студентів [70, с .89-91].

Зростання  кількості  спеціалізованих  загонів  стало  закономірним

явищем,  адже  завтрашньому  спеціалісту,  майбутньому  керівнику

виробництва притаманне прагнення завчасно випробовувати на практиці свої

знання. Саме під таким кутом підходили до організації третього семестру в

Одеському електротехнічному інституті ім. О. Попова. Улітку студенти мали

можливість  самостійно  будувати,  обладнувати  та  здавати  в  експлуатацію

магістральні,  кабельні  лінії  зв’язку,  автоматичні  телефонні  станції,  об’єкти

радіофікації  і  телефонізації  колгоспів  і  радгоспів.  Отже,  робота  в

спеціалізованих  загонах  стала  базою  виробничої  практики.  Зростаючі

масштаби сфер впливу спеціалізованих загонів підтверджували необхідність

поєднувати знання, одержані студентами у процесі навчання з трудовою та

суспільно-політичною діяльністю [60, с. 13].

Можна  констатувати,  що  створення  в  70-х  роках  спеціалізованих

студентських  загонів  було  спрямовано  на  використання  їх  потенціалу  для

професійного  зростання  майбутніх  фахівців,  використання  отриманих

теоретичних знань у сфері  професійної  діяльності.  Інакше кажучи,  робота

студентів у трудовому семестрі була максимально наближена до майбутньої

професії  та  розглядалась  як  важливий  чинник  удосконалення  професійної

підготовки.

Варто  вказати  на  ще  один  характерний  момент,  що  стосувався

пояснення  ефективності  виробничої  праці  студентів  у  системі  будівельних

загонів, – розгортання студентської наукової творчості. Закладені в інституті,

у  студентських  конструкторських  бюро,  студентських  науково-технічних

товариствах  тощо  навички  науково-дослідної  роботи,  творчого  підходу  до

розв’язання завдань знаходили широке продовження безпосередньо у процесі
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творчої праці. 

У  період  трудового  семестру  студенти  були  раціоналізаторами  й

винахідниками,  впроваджували  свої  розробки  у  процес  виробництва,  що

сприяв  покращенню  якості  роботи  та  підвищенню  продуктивності  праці.

Студент  загону  „Молода  гвардія”  (Комунарський  горно-металургійний

інститут),  наприклад,  вніс  таку  раціоналізаторську  пропозицію:  заміна

опускного способу у процесі влаштування каналізаційно-насосних станцій на

котловинний метод та заміна залізобетонного виконання вказаних об’єктів на

використання  металевих  ємностей.  Це  нововведення  отримало  широке

застосування  на  будівництві  багатьох  об’єктів  у  Тюменській  області.

Практична цінність вказаної пропозиції полягала в тому, що вона дозволила

зменшити об’єм ручної праці та підвищити ступінь механізації процесу [70,

с. 89-91].

Отже,  робота  в  студентських  будівельних  загонах  пов’язувалася  з

науково-виробничою діяльністю студентів.  Вони  освоювали  під  час  літніх

трудових семестрів  нові  форми й методи організації  праці,  долучалися  до

винахідницької та раціоналізаторської роботи. Тисячі майбутніх спеціалістів

проходили  школу  командирів,  комісарів,  майстрів,  оволодівали  наукою

управління виробничими процесами [59, с. 2-3].

Партія  та уряд постійно стежили за  розвитком студентського руху й

тримали його під контролем. У 1976 році було прийнято постанову ЦК КПРС

та  Ради  Міністрів  СРСР „Про  заходи  з  дальшого  поліпшення  організації

літніх  робіт  студентів”,  у  якій  визначалися  порядок  та  умови  організації

студентських  загонів [193,  с.  190-194].  Виконуючи  цю  постанову,  велику

роботу щодо вдосконалення організації студентських загонів проводили ЦК

ВЛКСМ  та  Міністерство  вищої  та  середньої  освіти  СРСР.  Щорічно  на

спільних  засіданнях  обговорювалися  підсумки  літніх  робіт  студентських

загонів, затверджувалися плани формування, а також заслуховувались звіти

органів  керівництва  вищої  школи  про  підготовку  студзагонівців  до  літніх

робіт, про умови праці, побуту та відпочинку учасників студентських загонів
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[253, с. 2].

Розв’язання виробничих завдань у процесі діяльності загону стали для

майбутніх спеціалістів школою виховання вольових якостей. Формування в

студентів волі, цілеспрямованості та рішучості відбувалося особливо активно

в умовах самостійної  виробничої  праці,  що давало  простір  для прийняття

самостійних  рішень,  вияву  ініціативи,  що  вимагало  організованості  та

дисципліни.  Здійснюючи  виробничу  діяльність,  студенти  досить  часто

опинялися  у  складних  умовах,  які  вчили  переносити   труднощі,  долати

перешкоди.

У 80-х роках подальшого розповсюдження набули студентські науково-

виробничі або творчі загони, що впроваджували наукові, технічні розробки.

Молодь під керівництвом викладачів та вчених у період навчальних семестрів

розробляла конкретні  питання,  пов’язанні  з  удосконаленням технологічних

процесів,  поліпшення умов  праці,  механізацією.  У канікулярний період  ці

творчі задуми втілювалися у різних галузях суспільного виробництва.  Так,

науково-виробничий  загін  „Прогрес”  Білоцерківського

сільськогосподарського інституту в п’яти господарствах Київщини дослідив

ефективність застосування деяких препаратів, що сприяли відгодівлі худоби,

й одержав значний економічний ефект. 

Цікаві  факти знаходимо і  в  промисловому виробництві.  Бійці  загону

„Дослідник” Комунарського гірничо-металургійного   інституту розробили й

запатентували новий спосіб охолодження валків крупно сортних прокатних

станів. Його впровадження на Комунарському металургійному комбінаті дало

економічний  ефект,  що  складав  понад  93  тисячі  карбованців.  Усього  такі

колективи  виконали  робіт  на  10,5  мільйонів  карбованців.  Але  важлива  не

лише економічна вигода. Ці загони сприяли активному залученню студентів

до  науково-технічної  творчості,  розвитку  новаторства  й  винахідництва,

давали змогу пізнати виробництво й майбутню професію [97, с. 52].

Новим напрямком у діяльності студентських загонів у 80-х роках став

рух  під  девізом  „Самі  проектуємо  –  самі  будуємо”.  Підтримавши  це
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починання,  студенти  архітектурного  факультету  Макіївського  інженерно-

будівельного інституту створили свій загін Модулор-1. Перший його крок –

робота за власним проектом над оформленням дитячого „казкового містечка”

на Ворошиловградській птахофабриці. Студентам довелось вивчити численну

літературу не лише з питань архітектури, а й педагогіки, дитячої психології.

Проект було схвалено у Держбуді УРСР і погоджено з головним архітектором

Ворошиловградської  області.  Проте  під  час  складання  кошторису  виникла

низка труднощів.  Було невідомо, як оплачувати проектно-пошукові роботи,

виконані  студентами.  Проект  залишився  не  оплачений.  У  процесі  роботи

виникали  труднощі  –  замовник  не  міг  забезпечити  регулярну  поставку

лісоматеріалів. І все ж Модулор-1 впорався зі своїм завданням. Проект ожив і

перетворився у справжнє казкове містечко.  Новий рух „Самі проектуємо –

самі будуємо” відкрив можливість широкого залучення студентської молоді

до науково-технічної творчості й дав змогу безпосередньо поєднати навчання

із  суспільно  корисною  працею.  Проте,  чимало  хороших  проектів,

розроблених  студентами,  припадало  пилом  в  архівах,  не  знаходячи

практичного  застосування  з  тієї  причини,  що  не  всі  ВНЗ  шукали  творчі,

ділові зв’язки з підприємствами, організаціями [213, с. 87].

У роки XI п’ятирічки кількість таких загонів в Україні зросла із 45 у

1981 році до 314 у 1985-му. Тільки в 1985 році творчими загонами виконано

робіт  на  суму  6,3  млн.  карбованців,  економічний  ефект  від  студентських

розробок склав 5 млн. карбованців. 

Значного поширення творчі загони набули в будівельних ВНЗ України.

Так,  наприклад,  студенти  Київського  інженерно-будівельного  інституту  за

своїми  проектами  вели  будову  села  Лукаші  Баришівського  району  на

Київщині та села Мліїв на Черкащині.  Бійці  творчого загону Макіївського

інженерно-будівельного  інституту  за  власними  проектами  збудували  7

дитячих майданчиків, дві поляни казок, спорудили меморіальний комплекс на

шахті  в  м.  Макіївці,  присвячений  гірникам,  які  загинули  в  роки  Другої

світової війни. 
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Велику  роботу  зі  створення  творчих  загонів  було  проведено  і  в

Київському політехнічному інституті.  Про їхню ефективність говорить той

факт,  що тільки протягом 1981 року 30 таких колективів,  упроваджуючи у

виробництво  власні  розробки,  мали  430  тис.  карбованців  економічного

ефекту. 

Значну  увагу  творчим  колективам  надавали  і  у  ВНЗ  м.  Харкова,  де

влітку 1982 року, наприклад, працювало 25 таких формувань, які виконали

обсяг робіт на суму 811 тис. карбованців [32, с. 11-12].

Від  проекту  до  завершення  об’єкту  –  таким  став  девіз  багатьох

трудових колективів. Так, „Корчагінець”, у складі якого працювали студенти

Київського,  Харківського  інженерно-будівельних  та  Київського  художнього

інститутів,  зробили розрахунки й підготували проект,  а потім і  скульптуру

будівельникам  Боярської  вузькоколійки  –  легендарному  поколінню  Павки

Корчагіна. 

У першій  половині  80-х  років  в  Україні  діяло  170 таких загонів,  як

„Корчагінець”.  Їх  називали  творчими  через  те,  що  студенти  упродовж

навчального  року  проектували,  вели  наукові  пошуки,  а  під  час  трудового

семестру  впроваджували  свої  розробки.  Переваги  таких  спеціалізованих

формувань засвідчило проведене Республіканським штабом СБЗ ЦК ЛКСМ

України анкетування: переважна більшість господарських керівників хотіла

бачити на виробництві практикантів, об’єднаних за принципом студентських

загонів.  Адже трудовий семестр став  і  школою наукової  організації  праці,

винахідництва й раціоналізаторства. Лише в 1984 р. 230 СБЗ працювали за

методом  бригадного  госпрозрахунку,  а  впроваджені  рацпропозиції  дали

економічний ефект понад 450 тис. крб. [96, с. 2-3]. 

Не  можна  обійти  увагою  загони  безкорисливої  праці,  які  почали

утворюватися у 80-х роках. На початок 80-х років в Україні їх працювало 179

загальною  кількістю  5249  осіб.  Студентський  загін  безкорисливої  праці

„Корчагінець”  із  1982  р.  шефствував  над  дитячим  будинком  „Волошка”  у

Білій  Церкві.  За  п’ять  років  силами  студентів  було  надано  безкорисливу
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допомогу  в  будівництві  стадіону,  плавального  басейну,  куплено  та

подаровано дітям автобус КАЗЗ-695, два кольорових телевізори, магнітофони,

одежа, взуття.  За власними проектами студенти підготували та встановили

малі архітектурні форми на ігровому майданчику. Зальна сума перерахувань

студентського загону у фонд дитячого будинку за п’ять років склала більше

36 тис. крб. [246].

На 1985 рік кількість загонів безкорисливої праці становила 147. Понад

півмільйона  карбованців,  зароблених  під  час  трудового  семестру,  вони

передали у Фонд миру й дитячим будинкам України. Кілька років шефствував

над  дитячим  будинком  „Волошка”  студентський  загін  безкорисливої  праці

„Корчагінець”  Білоцерківського  сільськогосподарського  інституту.  Свою

зарплату  вони  передавали „Волошці”.  Вони  обладнали  для  малят  ігрові

майданчики, відремонтували приміщення, передали гроші для реконструкції

стадіону та будівництва плавального басейну, купили для дитячого будинку

автобус.  Багато  добрих  справ  на  рахунку  загонів  безкорисливої  праці

Вінницької,  Житомирської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Запорізької,

Харківської,  Тернопільської,  Черкаської  областей  та  міста  Києва.  Також

зазначимо, що активними учасниками цієї справи ставали інтернаціональні

студентські загони [97, с. 54].

Значний внесок було зроблено загонами безкорисливої праці Київського

політехнічного інституту, загальна сума з 1979 по 1987 рік перевищила 350

тис.  крб.  Перший інтернаціональний загін  безкорисливої  праці  під  назвою

„Гренада” було створено 1980 р. з ініціативи в’єтнамського студента Ван Тяо,

який, ставши президентом земляцтва, разом із президентами земляцтв Куби

та  ГДР  звернувся  до  комітету  комсомолу  КПІ  щодо  створення

інтернаціонального загону безкорисливої праці. Зароблені студентами кошти

були перераховані до Фонду Миру, Дитячого фонду, на будівництво лікарні в

Польщі, школи у В’єтнамі. У складі загонів у різні роки працювали студенти

із СРСР, Болгарії, В’єтнама, Марокко, Шрі-Ланки, Бахрейна та інших країн

[203, с. 5].
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Якщо узагальнити різнобічну діяльність загонів, то можна визначити їх

три основних завдання – виробниче, суспільно-політичне та виховне. Такий

поділ  є  дещо  умовним,  оскільки  всі  ці  завдання  взаємопов’язані  та

взаємообумовлені.  Йдеться  про  окремі  сторони  єдиного  процесу,  що

здійснюється в межах трудового семестру. 

Виробниче завдання  загонів  полягало  в  тому,  щоб  прискорити

будівництво  промислових,  сільськогосподарських  та  культурно-побутових

об’єктів. У розв’язанні цього завдання молоді будівельники досягли помітних

успіхів, й економічна доцільність участі студентів у цій справі не викликає

сумнівів у працівників [186, с. 53-54; 257, с. 14-15].

Суспільно-політичне завдання загонів розв’язувалося через проведення

лекційної, концертної, спортивної та іншої масової роботи серед місцевого

населення.  Студентський  будівельний  загін  був  певним  соціальним

утворенням,  метою  й  завданням  якого  була  організація  праці  студентів  у

справі  виконання  будівельних  робіт  й  здійснення  політико-виховної,

культурно-масової  та  шефської  роботи  серед  місцевого  населення.  Серед

найголовніших  напрямів  громадсько-політичної  роботи  були:  лекційна

пропаганда, виступи перед населенням із концертами, шефство над сільською

школою, створення піонерських таборів-супутників, консультаційних пунктів

для  абітурієнтів,  бюро  добрих  послуг,  організація  спільно  з  місцевою

молоддю  вечорів  відпочинку,  походи  по  місцях  бойової  і  трудової  слави,

допомога  в  розвитку  спорту  на  селі,  залучення  до  праці  підлітків,  що

перебували на обліку в дитячих кімнатах міліції тощо [68, с. 16].

Щодо виховного завдання загонів, то на відміну від двох попередніх

воно вирішувалося  стихійно,  у  процесі  участі  у  виробничій  та  суспільно-

політичній роботі.  Тут часом не було чіткого планування, конкретної мети,

саме  життя  висувало  перед  загонами  все  нові  й  нові  проблеми,

підвищувалися  вимоги  до  організаторів  та  учасників  цього  самодіяльного

студентського  руху.  Студентських  загін  являв  собою таку  соціальну  групу

молоді, у якій знайшов утілення тезис А. Макаренка „виховувати в колективі,
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через колектив, для колективу” [186, с. 53-55].

У студентських загонах молодь на практиці вчилася бути організатором

та керівником. Принцип організаційної самостійності, покладений в основу

життя  цих  колективів,  висував  на  керівні  посади  людей  із  середовища

учасників  трудового  семестру.  Перед  ними  стояли  конкретні   завдання  та

обов’язки щодо організації життя загону та прийнятті відповідальних рішень.

У таких умовах скоріше та глибше осягалася складна наука управління та

виховання. Досвід, отриманий у загонах, допомагав молодому спеціалісту в

майбутньому швидше вписатися в трудовий колектив, отримати визнання та

завоювати авторитет. 

Практична  діяльність  у  будівельних  загонах  зближувала  молодих

людей,  допомагала  їм  краще  пізнати  один  одного.  Тут  особливо  чітко

проявлялися  всі  позитивні  та  негативні  якості  молодої  людини.  Принцип

колективної  відповідальності,  система  самоуправління  дисциплінувала

студентів,  примушувала  вимогливіше  ставитися  до  себе  та  до  своїх

товаришів.  За  два  місяці  трудової  діяльності  формувався  більш

довготривалий  колектив,  суспільна  діяльність  якого  протягом  навчального

року  виділялася  більшою  своєю  організованістю  та  діловитістю  на  тлі

студентства,  що  не  входило  до  будівельних  загонів.  Усе  корисне,  що

отримували студенти в будівельних загонах,  вони приносили в стіни ВНЗ.

Тобто  можна  дійти  висновку,  що  роль  та  вплив  будівельних  загонів  на

виховання й соціалізацію особистості  та підвищення суспільної активності

студентів були досить сильними [21, с. 123-124] .

Студентські  будівельні  загони сприяли також підвищенню соціальної

активності  юнаків  та  дівчат.  Юнаки  та  дівчата  на  об’єктах  працювали

командирами, комісарами, майстрами, бригадирами, комсоргами, набуваючи

організаторських навичок у межах самоуправління студентського колективу.

Мета  студентських  будівельних  загонів  полягала  в  органічному  поєднанні

виробничої діяльності й виховання [126, с. 2]. Проте, організаторські навички

здобували не лише ті студенти, які займали керівні посади. Самоуправління
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студентського загону ґрунтувалося  на участі всіх його бійців у розв’язанні

найважливіших  питань  організації  праці,  побуту,  дозвілля.  Протягом

трудового семестру майбутні спеціалісти оволодівали також наукою взаємодії

з будівельними, громадськими організаціями, із керівниками підприємств, із

господарськими працівниками [183, с. 15].

Діяльність студентських трудових загонів була наближена до реального

життя  мікросередовища  та  дозволяла  розширювати  простір  соціальної

взаємодії  молодої  людини  з  довкіллям.  Педагогічна  цінність  студентських

трудових загонів у рішенні питань професійного самовизначення полягала в

їхньому  багатогранному  впливові  на  розвиток  творчих  сил  особистості  в

досягненні  ближніх  та  дальніх  перспектив  професійного  розвитку,

своєчасного  виявлення  індивідуальних  можливостей  та  потенцій  людини,

формування  досвіду  мобільності  під  час  включення  в  різноманітні  види

трудової діяльності, накопичення професійно значущих способів діяльності в

сьогоденні в ім’я майбутнього. 

У 80-х роках більш помітно відчувався політичний вплив комсомолу на

студентські будівельні загони. Керівні комсомольські органи акцентували на

тому,  що  робота  студентів  у  загонах  є  невід’ємною  частиною  навчально-

виховного  процесу,  що  сприяє  вихованню у  студентів  політичної  зрілості,

організаторських навичок та колективізму [235].

Попри  те,  що  в  публікаціях  радянського  періоду  висвітлювалися

насамперед успіхи студентського руху будівельних загонів, зверталась увага й

на певні недоліки. Досить часто студенти не могли вчасно здати об’єкти з

вини господарських організацій. Організації інколи замовляли загони, але не

підписувати  договори,  бо  не  було  документації,  фронту  робіт  і  взагалі

необхідність  у  їх  роботі  зникла.  Траплялися  випадки,  коли  господарські

організації  вчасно  не  підготувалися  до  прийому  загонів:  була  відсутня

техніка,  механізми,  будівельні  матеріали.  Цьому  знаходили  навіть

виправдання, вважаючи, що студентам не варто створювати тепличних умов,

нехай  пізнають  труднощі  виробництва.  Проте  ці  штучні  труднощі,  що
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знижують  коефіцієнт  корисної  дії  загонів  та  негативно  впливають  на

ставлення до праці, не потрібні [199, с. 11; 207, с. 11].  Серйозним недоліком

було те, що окремі господарські працівники розглядали студентські загони,

особливо  ті,  які  працювали  у  своїх  областях  та  республіках,  як  джерело

дешевої робочої сили. 

Не завжди для студентських загонів створювались належні умови для

оволодіння  наукою  управління,  організації  виробництва.  На  вересневому

(1984  р.)  Пленумі  ЦК Компартії  України  було  піддано  критиці  керівників

комбінатів  Полтавпромбуд,  Івано-Франківськпромбуд,  Закарпатбуд,

Чернівцібуд, низці трестів, які рік у рік незадовільно готували фронт робіт, не

дбали  про  належне  матеріально-технічне  забезпечення  загонів,  втрачаючи

дорогий час [96, с. 3].

У  державних  документах,  постановах  керівних  органів  комсомолу

зверталась  увага  й  на  інші  недоліки  й  труднощі:  у  низці  ВНЗ  під  час

формування  загонів  порушувався  принцип  добровільності,  не  приділялась

відповідна  увага  їх  підготовці  до  виробничої  та  громадсько-політичної

діяльності, навчання студентів правил техніки безпеки. Мали місце випадки

зміни  об’єктів  та  видів  робіт  із  вини  підприємств  та  господарств,

необґрунтовані затримки з виплатою студентам заробітної платні [245].

Зазначимо, що з другої половини 80-х років у студентському русі все

більше наростали негативні тенденції, накопичувалися проблеми, розв’язання

яких  підмінялося  гучними  рапортами  про  почини  та  чергові  мільярди

карбованців  освоєних  капіталовкладень.  На  XX з’їзді  ВЛКСМ  (1987 р.)

рішуче  були  засуджені  факти  адміністрування,  відступи  від  принципу

добровільності  під  час  комплектування  загонів,  направлення  їх  на

непідготовлені об’єкти, поверхового підходу до добору й розстановки кадрів

керівників.  Також  було  вказано  на  необхідність  вести  рішучу  боротьбу  з

випадками  порушення  правил  техніки  безпеки,  фінансово-господарської

діяльності [32, с. 30].

Попри  певну  кількість  недоліків  у  студентському  руху:   порушення
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принципу добровільності та самоуправління, невчасне постачання матеріалів,

безвідповідальність  приймаючих  організацій,  будівельні  загони  ставили  за

мету  не  лише  виховати  умілого  господарника,  але  й  ще  особистість,

громадянина,  соціально активну людину,  були чудовою школою виховання

характеру,  працелюбства,  відповідальності,  організаційних  здібностей.  Для

більшості  студентів  загони  стали  світом,  який  містив  значну  кількість

стимулів та можливостей для самореалізації та розкриття своїх внутрішніх

талантів, створював умови для розвитку творчого потенціалу та здібностей,

можливість відкрити коло нових інтересів, вирішувати незвичні проблеми. 

Отже,  у  60-80-х  роках  ХХ століття  студентські  будівельні  загони

посідали окрему нішу в соціалізаційно-виховному процесі вищих навчальних

закладів. Основними напрямами їх діяльності в досліджуваний період були:

виробнича  й  фінансово-господарська  діяльність;  громадсько-політична

робота;  шефська  робота;  культурно-дозвіллєва  діяльність.  До  провідних

принципів організації руху студентських будівельних загонів можна віднести

принцип  організаційної  самостійності  й  самодіяльності.  Є  підстави

стверджувати,  що  саме  розмаїття  напрямів  діяльності  й  організаційні

принципи  зумовлювали  високий  соціалізаційний  потенціал  студентських

будівельних загонів.

2.3.  Студентські  об’єднання  та  клуби  за  інтересами  як  форма

соціалізації студентів ВНЗ України (60-80-х рр. XX ст.) 

У  60-80-х  роках  ХХ  століття  широкого  розповсюдження  у  вищих

навчальних  закладах  України  набули  клубні  об’єднання,  які  сприяли

включенню студентів  у  повноцінне  соціальне  життя,  творчому  виконанню

соціальних  функцій,  створювали  умови  для  саморозвитку  й  самоосвіти

юнаків і дівчат.

До клубних об’єднань, які були майже в кожному ВНЗ у досліджуваний

період,  слід  віднести  факультети  громадських  професій,  школи  молодого
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лектора,  що  розглядались  як  ефективна  форма  підготовки  студентів  до

виховної, масово-політичної роботи. Їхня мета полягала в тому, щоб сприяти

поглибленню та  закріпленню здобутих знань із  суспільних та  інших наук,

розширенню теоретичного кругозору, розвитку творчих здібностей студентів. 

Ми дійшли висновку,  що значний поштовх для розповсюдження цих

об’єднань  спричинила  постанова  Центрального  Комітету  КПРС  „Про

завдання партійної пропаганди в сучасних умовах” (1960 p.), бо значна увага

в ній приділялась питанню залучення студентської молоді до активної участі

в  громадському  житті,  прищеплення  їх  конкретних  навиків

пропагандистської,  агітаційно-масової  та  культурно-виховної  роботи.  Після

прийняття  вищеназваної  постанови  ВНЗ  почали  залучати  якомога  більше

студентів до громадсько-політичної роботи. 

У  „Положенні  про  вищі  навчальні  заклади  СРСР”,  затвердженому

Радою міністрів СРСР 21 березня 1961 року, також зазначалося, що студент

повинен  брати  участь  у  пропаганді  наукових  та  політичних  знань  серед

трудящих [145, с. 292]. 

Уперше факультети  й  школи громадських  професій  виникли в  1959-

1960 навчальному році у Вінницькому педагогічному, Одеському медичному

інститутах,  Київському  держуніверситеті  та  деяких  інших  ВНЗ.  Наслідки

дворічної  роботи  цих  факультетів  виявив  їхню  дієвість  у  прищепленні

юнаком і дівчатам умінь та навичок громадської діяльності. Якщо в 1959-60

навчальному році факультети громадських професій працювали тільки в 11

вищих  навчальних  закладах  України  й  випустили  2500  осіб,  то  вже  в

наступному  навчальному  році  такі  факультети  існували  вже  в  57  ВНЗ,

охопивши навчанням 37 тисяч студентів.

У 1961 році 11400 молодих спеціалістів разом з дипломом одержали

посвідчення  про  надання  їх  звання  громадських  організаторів  художньої

самодіяльності, масовиків-витівників, інструкторів із фізкультури та спорту,

лекторів-бесідників,  піонервожатих,  керівників  гуртків  технічної  творчості,

бібліотекарів  тощо.  Зазначимо,  що  з  утворенням  факультетів  громадських
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професій  значно  пожвавилась  культурно-масова  робота  у  ВНЗ,  діяльність

студентських гуртків художньої самодіяльності [123, с. 102-103; 227, с. 101-

111]. 

Часто  молодий  викладач  на  селі  чи  інженер  на  виробництві  не  міг

організувати  художню  самодіяльність  чи  взяти  участь  у  підготовці  та

проведенні  вечорів  відпочинку,  тому на  багатьох  факультетах  громадських

професій було створено відділення організаторів художньої самодіяльності, у

яких готувалися керівники хорів, драматичних і танцювальних гуртків [17,

с. 31]. 

Зростання  кількості  факультетів  громадських  професій  в  Україні

простежувалося упродовж 60-х  першої половини 70-х років. Якщо в 1960/61

навчальному році факультети та їхні відділення діяли в 57-ми ВНЗ України,

то вже на середину 70-х у вищих навчальних закладах їх працювало 260 із

кількістю слухачів понад 70 тис. осіб, тобто майже шоста частина студентів

стаціонару  діставала  на  факультетах  другу,  громадську  професію.  У

педагогічних інститутах діяло 28 факультетів із кількістю слухачів 2640 чол.

[36, с. 23-25 ].

У Ніжинському педагогічному інституті  з початку 60-х рр. працював

факультет громадських професій, яким керували партійне бюро інституту та

рада факультету з терміном навчання – один рік. Факультет мав такі відділи:

відділ  піонервожатих;  пропагандистів-атеїстів;  агітаторів;  керівників

шкільної  художньої  самодіяльності;  громадських  спортивних  інструкторів;

суддів різних видів спорту. Головне завдання факультету полягало в озброєнні

студентів  знаннями та вміннями для проведення культурно-масової  роботи

серед населення. Студенти, що закінчили факультет громадських професій,

працювали у школах піонервожатими, керівниками гуртків, вели роботу серед

населення на підприємствах. Пропагандисти-агітатори, піонервожаті успішно

читали лекції в університетах для батьків, адже навчальний план факультету

громадських професій було побудовано не лише з урахуванням майбутнього

фаху  студента,  а  й  завдань  культурно-масової  роботи,  яку  мав  проводити
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кожен вчитель [13, с. 70]. 

На  факультетах  громадських  професій  у  60-х  роках  у  ВНЗ

Дніпропетровська щорічно проходило підготовку біля тисячі юнаків і дівчат.

Їх  слухачами  за  1967  рік  прочитано  серед  населення  області  понад  п’яти

тисяч лекцій із питань міжнародного становища, розвитку економіки, науки

й  культури.  Заслуговує  на  увагу  факультет  громадських  професій  у

Харківському  університеті.  Комітет  комсомолу  постійно  дбав  про

вдосконалення та збагачення форм,  підвищення ефективності  його роботи,

аналізу використання набутих знань у практичній діяльності випускниками

ВНЗ.  На  факультеті  діяв  відділ  соціології,  де  майбутні  педагоги,  наукові

працівники  оволодівали  практикою  проведення  досліджень  серед  різних

верств  молоді,  умінням  аналізувати  та  узагальнювати  ті  чи  інші  явища,

розробляти  конкретні  рекомендації  щодо  поліпшення  ідейно-виховної

роботи. У 1967 році слухачі цього відділення вивчили бюджет часу студента,

використання  вільного  часу,  виховання  громадсько-політичної  активності

юнаків та дівчат виявлення професійних і наукових інтересів. 

Популярністю  в  молоді  користувалися  факультети  громадських

професій  Харківського,  Львівського й Полтавського сільськогосподарських,

Бердянського  й  Вінницького  педагогічних,  Івано-Франківського  й

Чернівецького  медичних  інститутів,  школи  молодого  лектора  Київського

політехнічного інституту й Ужгородського університету [178, с. 42-43].

У  1965  році  в  Херсонському  сільськогосподарському  інституті  був

відкритий факультет громадських професій. На трьох відділеннях працювало

десять  секцій:  на  відділенні  масово-політичної  роботи:  лекторів-

пропагандистів,  фотографів-кореспондентів  та  квітникарів;  на  відділенні

спортивно-масової  роботи:  суддів  спорту,  громадських  інструкторів  та

тренерів;  на  відділенні  мистецтва:  баяністів,  піаністів,  художників  -

оформлювачів та балетмейстерів [41, с. 23]. 

У Харківському політехнічному інституті на факультетах громадських

професій  працювало  десять  відділів,  що  давало  змогу  залучити  велику
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кількість  студентів  до  громадського  життя  інституту  й  підготувати  їх  до

роботи  з  колективом  на  виробництві.  У  Дніпропетровському  хіміко-

технологічному інституті діяв факультет громадських професій, який готував

лекторів-пропагандистів із таких питань: міжнародне становище і зовнішня

політика СРСР, атеїзм, економічні й хімічні знання, журналістика, військово-

патріотична  та  спортивна  робота.  Навчання  на  факультеті  допомагало

студентам проводити ідеологічну роботу у виробничих колективах. Слухачі

факультету організовували зустрічі з робітниками шинного заводу, виступали

в робітничих гуртожитках. Робітники заводу навіть звернулися до інституту з

проханням  організувати  постійний  лекторій,  де  б  систематично  виступали

молоді пропагандисти. 

За  своєю  природою  факультети  громадських  професій  були

самодіяльними  організаціями  студентів,  плід  ініціативи  молоді,  які

відображали потяг до активної громадсько-політичної роботи. Вони готували

лекторів-пропагандистів,  громадських  кореспондентів  газет  й  активістів

стінної преси, керівників гуртків технічної творчості,  колективів художньої

самодіяльності, культорганізаторів, бібліотекарів-пропагандистів тощо.

В основу навчання на факультеті покладено принцип тісного поєднання

теоретичної підготовки слухачів з їхньою практичною діяльністю в обраній

громадській  професії.  Слухачі  факультету  успішно  працювали  в  місцевих

газетах,  проводили  соціологічні  дослідження,  читали  лекції  на

підприємствах, у виробничих колективах, будівельних організаціях, школах, у

студентських будівельних загонах [36, с. 23-25 ].

Велику роль у підвищенні соціальної активності студентів відігравали

школи  громадських  професій.  Так,  наприклад,  у  Київському  університеті

Рада факультету журналістики схвалила план проведення масово-політичної

практики  з  урахуванням  підготовки  студентів  і  профілю  факультету.  На

першому курсі створено „Школу організатора низової преси”, на другому –

„Школу політінформатора”, на третьому – „Школу лектора-пропагандиста”,

на четвертому – „Школу громадського кореспондента” [91, с. 7] 
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Широкий розвиток отримали школи молодого лектора, що з’явились у

ВНЗ на початку 60-х років, а з 1974 р. влилися в єдину систему громадсько-

політичної  практики  студентів.  Основні  шляхи  та  засоби  вдосконалення

підготовки кваліфікованих лекторів через школи молодого лектора ВНЗ були

визначені  спільною  постановою  колегії  Мінвузу  СРСР,  Секретаріату  ЦК

ВЛКСМ,  Президії  Правління  Всесоюзного  товариства  Знання  „Про

подальший розвиток та поліпшення діяльності шкіл молодого лектора вищих

навчальних  закладів”  (1978).  Цікавим  є  досвід  роботи  школи  молодого

лектора Харківського юридичного інституту, яка була найбільшим відділом

факультету  громадських  професій,  однією  з  активних  форм  громадсько-

політичної практики, де в процесі лекційно-пропагандистської діяльності  в

студентів розвивалися якості вихователя та організатора. У школі молодого

лектора  проходили  підготовку  лектори  суспільствознавці,  правознавці  та

міжнародники.  У структурі  ШМЛ діяло 15 секцій,  що складалися з  трьох

основних  груп:  суспільно-політичної,  правової  (за  профілем  ВНЗ)  та

міжнародної [255, с. 1-3]. 

На  початку  70-х  рр.  ЦК ВЛКСМ затвердило  приблизну  (орієнтовну)

програму курсу „Лекторська майстерність” для шкіл молодого лектора ВНЗ, а

також розробили заходи щодо подальшого поліпшення діяльності факультетів

громадських професій [55, с. 56].

Новий  етап  у  розвитку  факультетів  громадських  професій,  як  вже

зазначалось,  був  пов’язаний  з  уведенням  у  1974  році  до  ВНЗ  системи

суспільно-політичної практики. У складі факультетів громадських професій

усе  частіше  почали  створюватися  відділення,  що  готували  спеціалістів

масових  громадських  професій  широкого  профілю  –  пропагандистів-

політінформаторів,  громадських  кореспондентів  і  фотокореспондентів,

інструкторів та суддів зі  спорту, організаторів профспілкової та культурно-

масової роботи [198, с. 24-25].
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Ще однією формою клубних об’єднань, які відігравали значну роль у

соціалізації  студентської  молоді  в  досліджуваний  період  були  клуби

інтернаціональної дружби (КІД).

Їх  розвиток  значно  підсилився  після  прийняття  постанови  Бюро ЦК

ВЛКСМ  „Про  завдання  комсомольських  організацій,  що  випливають  з

промови  Л.  Брежнєва  на  Всесоюзному  зльоті  студентів”  (1971  р.),  у  якій

зазначалось:  „Комітетам комсомолу посилити виховання студентства в дусі

радянського  патріотизму,  дружби  народів  СРСР,  пролетарського

соціалістичного інтернаціоналізму” [215, с. 51].

Клуби  інтернаціональної  дружби  стали  ще  одним  виявом  ініціативи

студентської  молоді.  Плідну  діяльність  проводив  клуб  інтернаціональної

дружби „Мир” Ужгородського університету.  У цьому вищому навчальному

закладі  вищу освіту  отримували більше 10 тисяч  студентів,  представників

близько 40 національностей.  Університет  здійснював тісні  зв’язки в  галузі

навчально-методичної,  науково-дослідної  та  ідейно-політичної  роботи  з

Ленінградським,  Томським,  Горьківським,  Київським,  Одеським,

Латвійським  університетами  та  іншими  ВНЗ.  Щорічно  у  квітні-травні  в

університеті  проводилися  фестивалі  молодих  інтернаціоналістів  за  участю

представників  університетів  та  інститутів  СРСР,  студентів  соціалістичних

країн та країн Азії,  Африки, Латинської Америки, які отримували освіту в

Радянському  Союзі,  інтернаціональні  наукові  та  теоретичні  конференції

студентів та викладачів.

У Київському політехнічному інституті було накопичено цікавий досвід

роботи,  який  заслуговував  на  увагу.  До  правління  цього  клубу  входили

студенти країн Європи та Азії, Африки та Америки. Тут часто проводилися

вечори,  присвячені  національним святам різних  країн,  зустрічі  з  ученими,

артистами,  політичними  діячами.  У  цьому  клубі  було  знайдено  цікаву

організаційну форму – дискусійний семінар. Робота клубу сприяла створенню

атмосфери  доброзичливості  між  молоддю  СРСР  та  зарубіжних  країн.

Комсомольська організація Київського політехнічного інституту працювала в
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тісному контакті із зарубіжними молодіжними організаціями: земляцтвами та

асоціаціями укладалися угоди про співробітництво, які передбачали широкий

обмін досвідом роботи,  ознайомлення з  життям зарубіжних країн,  а  також

проведення спільних заходів [123, с. 26].

Змістовну  роботу  проводив  інтернаціональний  клуб „Студентський

меридіан” Запорізького педагогічного інституту. У клубі функціонувало шість

секцій: допитливих інтернаціоналістів, інформації та зв’язку, цікавих вечорів,

сприяння  Інтуристу,  колекціонерів,  любителів  іноземних  мов.  Клуб

приваблював молодь тим, що в ньому можна було зустрітися з людьми цікавої

долі,  із  представниками різних континентів  земного шару.  Перед  молоддю

виступали викладачі,  студенти,  гості  із-за  кордону.  Робота  клубу велася за

такими напрямами: пропаганда радянського способу життя, установлення та

розвиток  контактів  із  зарубіжними  друзями,  установлення  та  розвиток

контактів  із  клубами  інтернаціональної  дружби  союзних  республік,

встановлення зв’язків та проведення семінарів з активістами КІД шкіл міста

та області. Клуб об’єднував більше 1000 студентів, кожен з яких працював в

одній із секцій клубу [165, с. 43].

Цікаві форми роботи з іноземними студентами велися в Запорізькому

медичному  інституті.  Клуб  інтернаціональної  дружби  інституту

„ГАУДЕАМУС” значну увагу приділяв масовим заходам, до проведення яких

залучалася  велика  кількість  українських  та  іноземних  студентів,  а  також

робітнича  молодь  шефських  підприємств.  На  базі  цього  інституту  було

організовано та проведено обласну інтернаціональну конференцію на тему:

„Молодь  планети  –  за  мир!”,  проведені  Тижні  дружби,  тематичні  вечори,

присвячені  знайомству  з  літературою  та  мистецтвом  низки  країн;  вечори

питань  та  відповідей  за  участю  викладачів  кафедр  суспільних  наук;

країнознавчий семінар, огляди агітбригад, спортивні змагання. Заслуговувала

на  увагу  діяльність  клубів  інтернаціональної  дружби  Київського,

Харківського,  Дніпропетровського  та  Донецького  університетів,
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Дрогобицького,  Рівненського,  Житомирського  педінститутів,  Запорізького

індустріального інституту [39, с. 40]. 

Клуб  інтернаціональної  дружби  Донецького  держуніверситету

встановив зв’язки з багатьма ВНЗ країни (СРСР). Із дружніми візитами члени

клубу відвідали й ознайомилися з діяльністю клубів дружби Вільнюського,

Петрозаводського та Ужгородського держуніверситетів.  Під час зустрічей і

бесід  студенти  обмінювалися  досвідом  роботи  з  інтернаціонального

виховання, про змістовну організацію вечорів дружби, про кращу допомогу

студентам – іноземцям, що одержували знання у ВНЗ Радянського Союзу. 

У  Рівненському  педагогічному  інституті  студентський

інтернаціональний  клуб  став  методичним  центром,  який  надавав  значну

допомогу комсомольськім організаціям області з питань інтернаціонального

виховання студентів,  учнів загальноосвітніх  шкіл,  технікумів.  Тісні  дружні

зв’язки Рівненщини з Віденським округом Болгарії  призвели до створення

при  клубі  кімнати  радянсько-болгарської  дружби,  яка  стала  осередком

методичної  та  організаційної  роботи  з  інтернаціонального  виховання

студентів.  У  кімнаті  проводилися  політзаняття,  політінформації,  читалися

лекції,  організовувалися зустрічі  з  представниками обох країн.  Така форма

роботи клубу допомагала виробленню у студентів організаторських навичок,

методичних  знань,  які  потрібні  майбутньому  вчителю-вихователю

підростаючого покоління [58, с. 24-26].

Клуб інтернаціональної дружби „Ровесник” Чернівецького державного

університету підтримував зв’язки з 56 вищими навчальними закладами СРСР

та 24 –  зарубіжних країн.  Щороку  цей клуб проводив  зліт  „Студентський

світ”.  Багатопланову  роботу  вели  клуби  інтернаціональної  дружби

Львівського  політехнічного  та  медичного  інститутів,  Донецького  та

Харківського  політехнічних  інститутів.  В  Одеському  політехнічному

інституті  було  створено  студентське  інтернаціональне  самоуправління

„Дружба”, яке займалося розв’язанням усіх питань, пов’язаних із дозвіллям,

побутом  українських  та  іноземних  студентів,  що  мешкали  в  гуртожитках

145



[184, с. 30].

Важливою  особливістю  інтернаціонального  виховання  студентської

молоді  в  досліджуваний  період  був  контроль  за  їх  діяльністю  з  боку

партійних,  комсомольських  та  громадських  організацій.  Вони  намагалися

спрямувати роботу клубів інтернаціональної дружби: по-перше, на подальше

зміцнення  дружби  і  співробітництва  багатонаціональних  студентських

колективів України; по-друге,  на розвиток і  зміцнення дружби українських

студентів  зі  студентами союзних республік;  по-третє,  на розвиток дружніх

зв’язків і взаємодопомоги зі студентами країн соціалістичної співдружності

[58, с. 23-24].

Вищими  навчальними  закладами  України  в  60-80-х  роках  був

накопичений  великий  досвід  роботи  інших  клубів  за  інтересами.  Клуб  –

громадський заклад, який об’єднував групи людей певного соціального стану,

професії  з  метою  проведення  дозвілля  чи  спілкування,  пов’язаного  з

політичними,  художніми,  спортивними  та  іншими  інтересами.  Членами

студентського клубу могли бути студенти та аспіранти одного ВНЗ, різних

факультетів і  курсів.  Основне призначення студентського клубу полягало в

тому,  щоб  за  роки  навчання  студент  не  лише  поглибив  знання,  а  й  став

людиною з широкими і всебічними громадськими інтересами. Зміст роботи

студентського  клубу  підпорядковувався  завданням  інституту.  Студентський

клуб створювався на громадських засадах, кожен член клубу входив до якоїсь

однієї  секції.  Секції  об’єднували членів  клубу  за  інтересами та  нахилами.

Деякі  засідання  секцій  були  спільними,  коли  проводилися  масові  заходи:

вечір  із  нагоди  якогось  ювілею,  демонстрація  кінофільму,  зустріч  із

видатними людьми, масова екскурсія тощо. 

Наведемо  приклад  роботи  студентського  клубу  Київського  інституту

народного господарства.  Клуб складався з  кількох секцій,  які  об’єднували:

а) тих, хто бажав поглибити знання з фахових предметів (секція „Економіст”);

б) шанувальників  поезії  та  мистецтва  (секція  „Пошук”  і  „Шпаківня”);

в) аматорів кіно („Кіноклуб”); г) студентів, які займалися дослідженнями та
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вивченням  матеріалів  про  минуле  й  сучасне  країни  (секція  „Вітчизна”);

д) секція інтернаціональної дружби [47, с. 106-107]. 

У  Львівському  університеті  активну  роботу  проводив  суспільно-

політичний клуб імені Ярослава Галана, члени якого регулярно виступали з

лекціями та бесідами перед студентською аудиторією, проводили тематичні

вечори та усні журнали в гуртожитках університету, допомагали в організації

систематичної роботи аналогічних клубів у школах та на підприємствах,  у

колгоспах і радгоспах підшефного району [165, с. 43-44].

Цілеспрямовану роботу з організації дозвілля студентської молоді вели

дискусійні  клуби,  що  успішно  працювали  в  багатьох  ВНЗ  України  при

кафедрах суспільних наук, особливо при кафедрах філософії. Зупинимось на

досвіді  роботи  дискусійного  клубу  „Мысль”,  створеного  при  кафедрі

філософії Дніпропетровського державного університету за ініціативою самих

студентів.  Під  час  визначення  теми  наступного  засідання  рада  клубу

заздалегідь  з’ясовувала  найбільш хвилюючі  студентів  проблеми.  Засідання

клубу  проходили  після  занять  і  тривали  три-чотири  години.  Кількість

присутніх коливалася від 50 до 150 осіб. Обговорення проблем відбувається у

вигляді  вільної  дискусії.  Студенти  отримували  можливість  у  відкритій,

зацікавленій  бесіді  обговорювати  хвилюючі  їх  проблеми,  училися  творчо

мислити, аргументувати свою думку [198, с. 28-29]. 

На  початку  1970  року  за  участю  партійного  комітету  та  кафедри

філософії  було створено молодіжно-дискусійний клуб „Прометей”, у якому

діяли 5 секцій:  міжнародна,  мистецтва  та естетичного  виховання,  проблем

студентства  та  молоді,  економічних  проблем,  спорту.  У  дні  роботи  клубу

студенти  збиралися  в  його  приміщенні,  обговорювали  питання,  які  їх

турбували,  зустрічалися  з  цікавими  людьми,  на  вечорах  цього  клубу

вшановували пам'ять великих поетів, письменників та знайомилися з їхньою

спадщиною [74, с. 36-37].

Важливим напрямом у структурі  вільного часу, що сприяв створенню

культурних цінностей та естетичному вихованню студентської молоді, була
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художня самодіяльність й відповідні об’єднання (студентські театри, естрадні

студії, хорові й танцювальні колективи, вокальні ансамблі).

Великою  популярністю  не  лише  в  Україні,  але  й  за  її  межами

користувалися колективи художньої самодіяльності Київського, Львівського,

Чернівецького  університетів,  Кіровоградського  і  Дрогобицького

педагогічних,  Одеського  і  Львівського  політехнічних  інститутів.  Багато

студентських  колективів  ставали  лауреатами  Всесоюзних  та

республіканських фестивалів, носили звання народних. 

У  Полтавському  педагогічному  інституті  огляд  художньої

самодіяльності починався на рівні групи, курсу, факультету та завершувався

загальноінститутським  фестивалем.  Це  дозволяло  залучати  до  художньої

самодіяльності  максимальну кількість учасників, дати майбутнім педагогам

навички організаторів культурного життя. Так, у 1981-1982 навчальному році

в інституті працювало 35 колективів художньої самодіяльності, у фестивалі

брало участь понад 600 студентів [198, с. 26-27].

Аматорські  колективи  різноманітних  жанрів  функціонували  у  всіх

вищих  навчальних  закладах  країни.  Художня  творчість,  як  одна  з  форм

соціальної активності,  є складовою студентського життя, важливим ідейно-

виховним,  емоційно-естетичним  чинником,  що  приваблює  до  себе

студентську  молодь,  відповідає  їхнім  запитам  в  естетичному  пізнанні

дійсності [82, с. 119].

Цілеспрямовану  роботу  із  залучення  студентів  до  художньої

самодіяльності  проводили  громадські  організації  Київського  педагогічного

інституту.  На  початок  80-х  років  в  інституті  налічувалося  більше  40

самодіяльних колективів, у яких було задіяно понад 1350 студентів. У 1981

році художні колективи „Червона калина”, „Чарівниця”, „Горицвіт”, „Веселі

музики”, студія художнього слова брали участь у міському огляді-конкурсі й

посідали  призові  місця.  Хоровому  колективу  фізико-математичного

факультету „Барвінок” присвоїли звання народного.  Самодіяльні  колективи

систематично  виступали  з  шефськими  концертами  у  школах,  трудових
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колективах,  перед  трудівниками  сільського  господарства.  Досвід  роботи

педінституту було схвалено міським комітетом ЛКСМУ [49, с. 11].

Широкою  популярністю  користувалися  воєнно-патріотичні  клуби,

музеї.  Усесоюзного  визнання  отримали  клуби  „Романтик”  Одеського

політехнічного  інституту,  „Дорогами  батьків”  Одеського  університету,

„Червона  гвоздика”  Харківського  інституту  радіоелектроніки,  „Неспокійна

повість доблесті” Мелітопольського педінституту, музей „Славних справ та

традицій ” у Харківському університеті [39, с. 34-35].

Заслуговує на увагу робота клубу „Сильні духом”, створеного в 1964/65

навчальному  році  у  Рівненському  педагогічному  інституті.  Клуб  був

учасником чотирьох Всесоюзних походів по місцях революційної, бойової та

трудової  слави  радянського  народу  [160,  с.  68-69].  Клуб  бойової  слави

„Сильні  духом”  проводив  різнобічну  діяльність  із  військово-патріотичного

виховання  студентів  та  учнів  середніх  шкіл.  Членами  клубу  стали  багато

студентів,  викладачів,  ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни  –  генерали  та

офіцери у відставці та запасі, школярі – червоні слідопити, які об’єднались у

таких  секціях  клубу:  лекційній,  туристській,  інтернаціональної  дружби,

зв’язку з  ветеранами,  військово-літературного жанру,  техніки та військово-

прикладних  знань.  У  середині  70-х  років  патріотичні  клуби  почали

утворюватись  не  лише  в  масштабі  всього  ВНЗ,  а  й  на  факультетах  та

навчальних  кафедрах.  Цей  факт  сприяв  підвищенню  масовості  клубів,

досягнення  більшої  конкретності,  цілеспрямованості  їхньої  роботи,  більш

повного врахування профілю факультету та інтересів студентів [164, с. 42-43].

У  діяльності  клубу  „Шляхами  батьків”,  створеного  в  Одеському

університеті,  брали участь понад 200 студентів різних факультетів.  Плідно

працював  клуб  „Прометей”  У Ніжинському  педагогічному  інституті.  Його

засідання,  у  яких  брали  участь  ветерани,  проходили  під  девізом  –  „У

комсомольському серці щомить вогонь Прометея горить” [160, с. 68-69].

У  більшості  вищих  навчальних  закладів  Харкова  важливою  ланкою

патріотичного виховання стали клуби „Ніхто не забутий,  ніщо не забуто”,
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створені музеї та куточки бойової слави, відкриті меморіальні дошки героям,

що  загинули  в  боях  Великої  Вітчизняної  війни.  У  Харківському

політехнічному інституті  був створений клуб „Червона гвоздика”,  у  якому

регулярно проводилися зустрічі зі старими більшовиками, ветеранами війни.

Рекомендацією  для  бажаючого  вступити  до  клубу  слугували  зібрані  ним

краєзнавчі матеріали, активна участь у лекційній роботі, активна трудова та

громадська діяльність [185, с. 35-36].

На  підставі  багаторічного  дослідження,  що  було  проведене  у

Рівненському педагогічному інституті  у ВНЗ педагогічного профілю низки

областей  України,  було  розроблено  систему  військово-патріотичного  та

інтернаціонального  виховання  студентів  педагогічних  ВНЗ.  Основні

компоненти цієї системи були: 

–  організація  самодіяльних  студентських  військово-патріотичних

клубів;

– створення військово-методичних кабінетів;

–  організація  військово-політичної  інформації  (розроблено  зміст,

форми та методи її проведення, визначено класифікацію її видів);

– військово-патріотичне виховання засобами художньої та мемуарної

літератури;

– науково-дослідна  робота  студентів  з  воєнно-патріотичної  тематики

[62, с. 56].

На першому Всесоюзному зльоті переможців походу по місцях слави

батьків діяльність клубу „Романтик” було відзначено першою премією. Такої

ж  премії  був  удостоєний  клуб  одеських  політехніків  у  1968  році  на  IV

Всесоюзному  зльоті  в  Києві.  Члени  клубу  „Шляхами  батьків  ”  Одеського

університету  збирали  та  вивчали  матеріали  про  бойовий  шлях  військових

частин,  які  захищали  й  визволяли  Одесу,  вели  різносторонню  агітаційно-

пропагандистську  роботу,  організовували  зустрічі  з  учасниками  Великої

Вітчизняної війни, виступали перед студентами та молоддю міста [4, с. 8].

Студентський  суспільно-політичний  клуб  „Іскра”  Одеського
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державного університету було створено в 1965 році. Його основною метою

було  патріотичне  та  інтернаціональне  виховання  студентів  на  основі

пропаганди революційних, бойових і трудових традицій народу роз’яснення

внутрішньої  та зовнішньої  політики КПРС, залучення молоді  до лекційної

діяльності.  Бесіди з героями війни і  праці, їх виступи на засіданнях клубу

стали однією з найбільш вдалих форм [252, с. 45].

Заслуговує  на  увагу  туристський  клуб  „Романтик”  Одеського

політехнічного  інституту,  заснований  у  1957  році,  який  виховав  чимало

туристів-спортсменів й організаторів. У „Романтика”  існували свої традиції,

форми  й  методи  роботи  в  галузі  патріотичного  виховання.  У  1964  році

туристи пішли дорогами боїв Великої Вітчизняної війни на Кавказі. Саме в

цьому році виникла думка про проведення низки спеціальних експедицій із

вивчення  оборони  Кавказу.  Пропозиції  спортсменів-туристів  підтримали

партійна та комсомольська організації інституту. Про активну роботу клубу

„Романтик” говорить  і  той  факт,  що  на  IV Всесоюзному  зльоті  в  Києві

туристи одержали першу премію за найбільш цікаву й змістовну роботу та

диплом журналу „Романтик” за краще висвітлення походу в пресі [73, с. 107-

108].

Починаючи з 60-х років у ВНЗ України почали широко створюватися

студентські  клуби  різноманітного  спрямування.  В  Одеському  університеті

працювали клуби „Шляхом батьків”, „Катенан”, любителів філософії, цікавих

зустрічей.  У  цих  клубах,  що  працювали  під  керівництвом  громадських

організацій  та  окремих  кафедр,  студенти  обговорювали  події  суспільно-

політичного  життя  та  проблеми  науки.  Багато  учасників  цих  клубів  були

активними пропагандистами знань серед трудящих міста та села [249, с. 63]. 

У  Дрогобицькому  педагогічному  інституті  діяв  студентський  клуб

„Орієнтир”. Основними напрямками його роботи було виховання в студентів

любові до своєї майбутньої професії, розвиток у них професійної активності,

знайомство з передовим досвідом вчителів. При клубі працювало сім секторів

(масовий, сектор пропаганди, сектори педагогічної та художньої літератури,
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творів  кіномистецтва  про  дітей  та  вчителів,  пропаганди  педагогічного

досвіду,  інформації),  керівники,  що  входять  до  складу  клубу.  Методичне

керівництво  діяльністю  цього  студентського  об’єднання  здійснювалося

кафедрою педагогіки,  організаційне  –  інститутським  комітетом  комсомолу.

„Орієнтир” організовував лекції,  бесіди,  вечори та конференції,  присвячені

діяльності  видатних педагогів,  конкурси та диспути, зустрічі  з  передовими

вчителями. Тут обговорювалися новинки педагогічної література та художніх

кінофільмів. Серед найбільш цікавих заходів виділимо прес-конференцію, що

була  організована  клубом  спільно  з  клубом  інтернаціональної  дружби.  У

прес-конференції  взяли  участь  учителі  та  піонервожаті  Білорусі,

Азербайджану,  Казахстану,  Молдавії,  Росії.  Педагоги  поділилися  на  ній

досвідом  виховної  роботи  в  школі,  обговорили  методику  комплексного

підходу  до  виховання  підростаючого  покоління.  Отже,  студентський  клуб

„Орієнтир” був гарним помічником кафедр у справі підготовки та виховання

майбутніх вчителів [172, с. 67-68].

У  Дніпропетровському  гірничому  інституті  значне  місце  посідало

правове  виховання  студентів,  яке  здійснювалося  силами  клубу  „Студент  і

закон”,  який  був  створений  у  березні  1973  року.  Клуб  „Студент  і  закон”

організовував  зустрічі  студенів  із  кращими  криміналістами  міста,  судово-

медичними  експертами,  співробітниками  міліції.  Роботою  клубу  керувала

рада в кількості  10 осіб,  які  регулярно оформлювали стенди,  розміщували

замітки, вирізки з газет із питань права, слідкували за оновлення літератури в

кутках  правових  знань,  які  були  організовані  з  ініціативи  ради  клубу  у

гуртожитках інституту. Велику допомогу надавали студенти дитячій кімнаті

міліції. Вони були активними членами ради громадськості, на засіданні якої

обговорювалася  поведінка  окремих  правопорушників,  виробляли  спільні

заходи щодо перевиховання підлітків. За чотири роки роботи клуб „Студент і

закон” провів значну роботу з  правового виховання студентів.  Результатом

роботи стало суттєве  скорочення  кількості  правопорушень серед  студентів

інституту.  За  час  свого  існування  клуб  займався  пошуками нових  методів
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роботи, що ефективно б сприяли формуванню у студентів активної життєвої

позиції  [161, с. 70-71].

У ВНЗ України діяли спортивні клуби, які широко практикували такі

масові  форми фізичного  виховання,  як  молодіжні  легкоатлетичні  та  лижні

кроси, спартакіади, змагання на призи клубів ЦК ЛКСМУ. Щороку понад 3,5

млн. юнаків і дівчат брали участь у змаганнях із багатоборства ГПО. Значний

досвід  спортивно-масової  роботи  нагромадили  спортивні  клуби  Івано-

Франківського  інституту  нафти  й  газу,  Вінницького  політехнічного,

Одеського медичного, Черкаського й Полтавського педагогічних інститутів,

Київського інституту культури та Львівського інституту фізкультури, які  за

підсумками соціалістичного змагання в 1981 р. були визнані кращими серед

студентських спортивних організацій [49, с. 12].

У Харківському авіаційному інституті  спортивний клуб працював на

базі  спортивного  комплексу,  до  якого  входили  спортивний  павільйон  з

ігровим залом,  залами боротьби та  боксу,  плавальний басейн,  зал  штанги,

гімнастичний  зал,  баскетбольні  та  волейбольні  майданчики.  У  1973  році

розпочалось  будівництво  легкоатлетичного  манежу  –  унікального

спортивного  спорудження.  Студенти  з  великим  захопленням  займалися

гімнастикою, легкою та важкою атлетикою, боксом, баскетболом, футболом,

волейболом,  плаванням,  боротьбою,  фехтуванням,  альпінізмом,  лижним та

велосипедним  спортом.  За  успішне  проведення  Всесоюзного  огляду  та

екзамену комсомольців та молоді з фізичної та воєнно-технічної підготовки в

1971  році  колектив  інституту  був  нагороджений  пам’ятним  Червоним

прапором ЦК ВЛКСМ. Інститут посів  1-е  місце в комплексній спартакіаді

студентства  Харкова  та  був  нагороджений  Прапором  обласної  Ради  ДСО

„Буревісник” [76, с. 9].

У  Криворізькому  гірничорудному  інституті  на  кожному  факультеті

спортклуби дбали  не  лише про виступи збірних команд,  але  й  проводили

спортивні змагання  серед  навчальних  груп  на  факультетах,  що  дозволяло

залучити до занять фізичною культурою й спортом якомога більше молоді
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[107,  с. 88].

Значну роботу провели вищі навчальні  заклади  Української РСР і  в

галузі розгортання спортивно-масової роботи. Тут варто згадати передусім IV

Спартакіаду народів Радянського Союзу (1967 р.), в якій взяли активну участь

студентські  колективи  України.  У  період  підготовки  до  неї  в  усіх  138

спортивних клубах ВНЗ УРСР було проведено масові  спортивні  змагання.

Важливим  заходом  у  справі  розгортання  студентського  спорту стала

Всесоюзна Універсіада (1970 р.), на якій українські студенти завоювали III

командне місце [117, с. 118].

Студенти  спортклубів  Тернопільського  філіалу  Львівського

політехнічного інституту щорічно проходили історичними стежками понад

300  км.  Дрогобицький  туристський  клуб  „Бескід”  здійснив  похід,

присвячений 60-річчю ВЛКСМ [212, с. 56].

Отже, студентські клуби та об’єднання за інтересами виступали дієвим

чинником соціалізації молоді в 60-80-х роках XX століття. Участь у їх роботі

допомагала  студентам  раціонально  використовувати  вільний  час,

розширювати світогляд, виробляти комунікативні навички, сприяла розвитку

соціальної  активності,  особистісному  зростанню  та  самоствердженню.

Виникнення  студентських  об’єднань  клубного  типу  зумовлювалось

лібералізацією громадського життя в країні в першій половині 60-х років ХХ

століття,  розвитком  культурного  життя,  спортивно-масової  роботи,

підвищенням  соціальної  активності  молоді.  Вражаючою  була  їх

різноманітність,  проте  всі  клуби  за  інтересами  у  ВНЗ  України  в

досліджуваний  період  залежно  від  спрямованості  можна  розділити  на

декілька груп: суспільно-політичного спрямування (факультети громадських

професій,  школи молодого лектора, суспільно-політичні, дискусійні клуби);

клуби  інтернаціональної  дружби;  патріотичного  спрямування  (військово-

патріотичні, туристичні клуби, клуби бойової слави; клуби „Ніхто не забутий,

ніщо  не  забуто”);  художнього  спрямування  (студентські  театри,  естрадні

студії,  хорові  й  танцювальні  колективи,  вокальні  ансамблі);  спортивного
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спрямування  (спортивні  клуби);  вузько  спеціального  спрямування  (клуби

любителів філософії, цікавих зустрічей, альпіністів, правові) тощо).

У 60-х  роках  їх  діяльність  носила  відносно  неформальний характер,

переважали  клубні  об’єднання,  зміст  роботи  яких  не  був  пов’язаний  з

навчальним  процесом.  В  70-80-х  роках  простежувалася  тенденція  до

формалізації  діяльності  клубів,  підсиленні  керівництва  з  боку  партійних  і

комсомольських  організацій.  Переважали  студентські  клуби  та  об’єднання

суспільно-політичного,  патріотичного,  інтернаціонального  спрямування,  їх

діяльність  пов’язувалася  з  вивченням  дисциплін  соціально-гуманітарного

циклу. Це призводило до звуження соціалізаційного потенціалу студентських

клубів,  втрати  інтересу  з  боку  частини  студентів  до  їх  діяльності.  Як

наслідок,у другій половині 80-х років у роки перебудови виникли так звані

неформальні молодіжні об’єднання,  в яких брали участь і  студенти вищих

навчальних закладів.
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

На  основі  аналізу  літературних  джерел,  архівних  матеріалів  було

виокремлено  й  охарактеризовано  основні  напрями  соціалізації  молоді  в

студентських організаціях та об’єднаннях в Україні в досліджуваний період.

Отримані результати дають підстави для наступних висновків.

1.  Важливим  напрямом  соціалізації  студентів  вищих  навчальних

закладів України в 60-80-х рр. ХХ ст. було залучення їх до науково-дослідної

роботи.  Встановлено,  що  найпоширенішими  формами  організації  наукової

студентської  роботи  були  такі:  залучення  студентів  до  науково-дослідної

діяльності  кафедр,  лабораторій,  дослідних  інститутів;  участь  у  роботі

наукових  гуртків  і  семінарів  при  кафедрах,  участь  у  роботі  наукових

конференцій;  робота  в  студентських  проектно-конструкторських  бюро

(СПКБ,  СКТБ)  та  експериментальних  майстернях;  виконання  курсових  та

дипломних проектів. 

Особливості  наукової  діяльності  як  чинника  соціалізації  студентів

вищих навчальних закладів України в 60-80-х рр.  ХХ століття виявлялись,

насамперед,  в  її  спрямованості.  Роботу  студентських  наукових  гуртків,

студентських  наукових  товариств  було  якнайтісніше  пов’язано  з  планами

науково-дослідної  роботи  кафедр  і  спрямовано  на  поглиблене  вивчення

наукових праць, їх  реферування та обговорення,  на дослідження важливих

проблем розвитку науки й культури в нашій країні та за кордоном. Діяльність

студентських  проектно-конструкторських  бюро  (СПКБ),  студентських

конструкторських бюро (СКБ) мала на меті забезпечити зв'язок  навчання у

вищих  навчальних  закладах  із  виробництвом.  Ці  студентські  об’єднання

займались розробкою окремих науково-технічних проблем за замовленнями

промисловості на основі господарських договорів, ініціативними розробками,
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виконанням замовлень кафедр ВНЗ.  Наукова діяльність студентів,  з  одного

боку,  сприяла  поліпшенню  професійної  підготовки  кадрів  –  майбутніх

керівників трудових колективів та організаторів  виробництва,  а з  іншого –

розширювала  сферу  особистісних  та  професійних  контактів  особистості,

збільшувала дозу соціальної практики за час навчання у вищому навчальному

закладі, тобто активно сприяла успішній соціалізації студентської молоді.

Встановлено, що особливостями розвитку науково-дослідної роботи як

чинника  соціалізації  студентів  ВНЗ  у  60-х  були:  забезпечення  зв’язку

навчання  з  життям,  використання  науково-дослідної  роботи  студентів  для

розв’язання  завдань  виробничого  характеру;  самодіяльність  студентських

наукових об’єднань та їх організаційна самостійність; недооцінка виховних

та соціалізаційних можливостей науково-дослідної роботи студентів ВНЗ. До

тенденцій розвитку  студентських наукових об’єднань у  70-80-х  роках слід

віднести:  їх  організаційне  підпорядкування  комсомольським  організаціям;

підсилення соціалізаційного потенціалу науково-дослідної роботи студентів її

політизації  й  ідеологізації;  забезпечення  масового  характеру  науково-

дослідної роботи; формалізація діяльності студентських наукових об’єднань.

У другій половині 80-х років накопичувались недоліки в організації науково-

дослідної  роботи  студентів,  пов’язані  з  невідповідністю  її  змісту,  форм  і

методів новим економічним і соціально-політичним умовам.

2. Наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ століття в Україні почав

формуватися рух студентських будівельних загонів, який відігравав важливу

роль  у  соціалізаційно-виховному  процесі  вищих  навчальних  закладів.

Встановлено,  що  система  діяльності  цих  студентських  об’єднань,  яка

включала  декілька  напрямів  (виробничу  й  фінансово-господарську;

громадсько-політичну;  шефську;  культурно-дозвіллєву)  та  організаційні

принципи  зумовлювали  їх  високий  соціалізаційний  потенціал  і  сприяли

підсиленню  зв’язку  навчання  з  виробництвом,  розвитку  соціальної

активності,  ініціативи,  самодіяльності  юнаків  і  дівчат,  формуванню  в  них

соціального  досвіду  та  професійно  й  соціально  значущих  особистісних
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якостей.

У 60-х роках відбувалося становлення руху студентських будівельних

загонів і його особливість виявлялась у переважанні у структурі діяльності

завдань  виробничого  характеру,  що  призводило  до  відриву  процесу

соціалізації  від  професійного  становлення  студентів.  Енергія  й  ініціатива

студентської молоді використовувалася для підняття цілини, на будівництві

об’єктів  народного  господарства.  У  70-х  –  першій  половині  80-х  років

провідними тенденціями розвитку будзагонівського руху були:  розширення

невиробничих  напрямів  діяльності  (громадсько-політичного,  культурно-

масового,  шефського  тощо);  підсилення  зв’язку  діяльності  будівельних

загонів  із  майбутньою  професією,  із  завданнями  професійної  підготовки;

підсилення  політико-ідеологічної  складової  студентського  будзагонівського

руху,  яке  найбільш яскраво  виявилось  у  студентських загонах  безоплатної

праці.  У  другій  половині  80-х  років  у  зв’язку  з  кризовими  явищами  в

економіці  й  суспільно-політичному  житті  простежувалась  тенденція  до

загострення  труднощів  у  роботі  студентських  будівельних  загонів,  що

призвело до згортання цього руху.

3. Дієвим чинником соціалізації студентської молоді в 60-80-х роках XX

століття були клуби та об’єднання за інтересами. Участь у них допомагала

студентам раціонально використовувати вільний час, розширювати світогляд,

виробляти комунікативні  навички,  сприяла розвитку соціальної активності,

особистісному  зростанню  та  самоствердженню.  Виникнення  студентських

об’єднань клубного типу зумовлювалось лібералізацією громадського життя

в країні в 60-х роках ХХ століття, розвитком культурного життя, спортивно-

масової роботи, підвищенням соціальної активності молоді. Вражаючою була

їх  різноманітність,  проте  всі  клуби  за  інтересами  у  ВНЗ  України  в

досліджуваний  період  залежно  від  спрямованості  можна  розділити  на

декілька груп: суспільно-політичного спрямування (факультети громадських

професій,  школи молодого лектора, суспільно-політичні, дискусійні клуби);

клуби  інтернаціональної  дружби;  патріотичного  спрямування  (військово-
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патріотичні, туристичні клуби, клуби бойової слави, клуби „Ніхто не забутий,

ніщо  не  забуто”);  художнього  спрямування  (студентські  театри,  естрадні

студії,  хорові  й  танцювальні  колективи,  вокальні  ансамблі);  спортивного

спрямування  (спортивні  клуби);  вузько  спеціального  спрямування  (клуби

любителів філософії, цікавих зустрічей, альпіністів, правові) тощо).

У 60-х  роках  їх  діяльність  носила  відносно  неформальний характер,

переважали  клубні  об’єднання,  зміст  роботи  яких  не  був  пов'язаний  з

навчальним  процесом.  У  70-80-х  роках  простежувалася  тенденція  до

формалізації  діяльності  клубів,  підсиленні  керівництва  з  боку  партійних  і

комсомольських організацій. Переважали об’єднання суспільно-політичного,

патріотичного, інтернаціонального спрямування, їх діяльність пов’язувалася з

вивченням  дисциплін  соціально-гуманітарного  циклу.  Це  призводило  до

звуження соціалізаційного потенціалу студентських клубів, втрати інтересу з

боку частини студентів до їх діяльності. Як наслідок, у другій половині 80-х

років  у  роки  перебудови  виникли  так  звані  неформальні  молодіжні

об’єднання, в яких брали участь і студенти.
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ВИСНОВКИ

У  дисертації  відповідно  до  мети  й  завдань  дослідження  на  основі

аналізу  архівних матеріалів,  офіційних документів  та  літературних джерел

з’ясовано особливості  й тенденції  розвитку  теорії  та  практики соціалізації

молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях України в 60

–  80-х  роках  ХХ  століття,  окреслено  можливості  використання  історико-

педагогічного досвіду в сучасних умовах.

В умовах соціально-економічних та соціально-політичних перетворень,

що відбуваються в Україні  на сучасному етапі,  надзвичайно актуалізується

проблема соціалізації студентської молоді. Від ефективності соціалізаційних

процесів  у  вищих  навчальних  закладах  залежить  не  лише  формування

високої  професійної  компетентності,  самостійності,  ініціативності,

соціальної  активності  майбутніх  фахівців,  а  і  в  значній  мірі  перспективи

розвитку всього суспільства. 

Предметом  особливої  уваги  сьогодні  мають  стати  механізми

соціалізації,  що  функціонують  у  позанавчальній  діяльності,  яку  у  вищих

навчальних  закладах  у  значній  мірі  представлено  в  роботі  студентських

громадських  організацій  та  об’єднань.  На  жаль,  останнім  часом  у

студентському  середовищі  нерідко  простежується  негативне  ставлення  до

своєї  країни,  неприйняття  громадянських  норм  і  цінностей.  Студентські

організації  й  об’єднання  ВНЗ  працюють  неефективно  й  впливають  на

незначну частину юнаків та дівчат. Як наслідок, вони не можуть створювати

сприятливі умови для розвитку соціальної активності й набуття соціального

досвіду майбутніми фахівцями.

Удосконалення й підвищення результативності соціалізації студентів у

самодіяльних  організаціях  та  об’єднаннях  потребує  глибокого  вивчення

історико-педагогічного  досвіду.  Особливо  ефективним  був  досвід

використання  соціалізаційних  можливостей  студентських  громадських

організацій  та  об’єднань  у  другій  половині  ХХ  століття,  критичне  й
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неупереджене  осмислення  якого  не  лише  збагатить  історико-педагогічну

науку, а й у певній мірі допоможе розвязати сучасні проблеми. 

Дослідження  розвитку  теорії  й  практики  соціалізації  молоді  в

студентських  організаціях  та  об’єднаннях  в  Україні  в  60-80-х  роках

XX століття уможливило дійти таких висновків.

1.  Коректний  історико-педагогічний  аналіз  процесу  соціалізації

студентської молоді в Україні в 60-80-х роках ХХ століття не можливий без

визначення ключового поняття.  Ми розглядаємо соціалізацію як  двобічний

процес,  який забезпечує засвоєння індивідом соціального досвіду,  моделей

соціальної  поведінки  й  одночасно  сприяє  відтворенню  індивідом  системи

соціальних  зв’язків  за  рахунок  його  активної  діяльності,  активного

включення  в  соціальне  середовище.  Із  цього  випливає,  що  людина  бере

активну участь у процесі соціалізації, тобто є його суб’єктом, який не лише

адаптується до соціуму, а здатний змінювати соціальне середовище, життєві

обставини  й  власні  особистісні  якості.  Виділяють  чотири  групи  факторів

соціалізації  та  її  провідні  інститути  –  конкретні  соціальні  групи,  в  яких

людина залучається  до системи норм та  цінностей і  які  є  ретранслятором

соціального  досвіду.  Серед  них  важливе  місце  посідають  студентські

громадські  організації  та  об’єднання вищих навчальних закладів.  Оскільки

час  навчання  юнаків  і  дівчат  у  вищих  навчальних  закладах  є  важливим

періодом  соціалізації,  у  процесі  здійсненні  враховують вікові,  соціально-

психологічні,  соціально-демографічні,  професійні особливості  студентської

молоді як соціальної групи.

2.  У  процесі  дослідження  виявлено  соціально-історичний  контекст

розвитку  процесу  соціалізації  молоді  в  студентських  організаціях  та

об’єднаннях  в  Україні  в  досліджуваний  період.  У  60-х  роках  XX століття

відбувалось  становлення  системи  соціалізації  студентської  молоді  в

громадських організаціях та об’єднаннях. Визначальний вплив на цей процес

спричинили  соціально-економічні  й  політичні  чинники,  а  саме:  зміни  в

соціально-економічному житті країни, наукова-технічна революція; часткова
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лібералізація всіх сфер суспільного життя; державна освітня політика. Саме

під  їх  впливом  зароджувалися  студентські  громадські  організації  та

об’єднання  (студентські  будівельні  загони,  наукові  гуртки,  наукові

товариства, студентські проектно-конструкторські бюро тощо). Встановлено,

що  діяльність  студентських  громадських  організації  та  об’єднань  і

соціалізація  студентської  молоді  в  60-х  роках  здійснювалась  переважно  в

контексті  розв’язання завдань професійної  підготовки майбутніх фахівців і

була спрямована на забезпечення зв’язку навчання з життям, участі студентів

у виробництві. 

У  70-х  –  80-х  роках   в  економіці  було  акцентовано  на  освоєнні  й

розвитку територіально-промислових комплексів, припинилася лібералізація

суспільного  життя,  підсилювався  ідеологічний  вплив  на  населення  і,

передусім,  на  молоде  покоління.  Це,  безумовно,  позначилось  і  на

студентському русі, який теж став більш політизованим та ідеологізованим.

Зміни, що відбулися, вплинули на характер соціалізації молоді в студентських

об’єднаннях  та  організаціях.  Цей  процес  став  більш  контрольованим,

заформалізованим,  таким,  що  обмежував  самодіяльність  студентства.

Соціально-економічні  й  соціально-політичні  чинники  призвели  до  певної

деформації соціалізаційних можливостей студентського руху.

3.  Встановлено,  що  в  науковому  вивченні  проблем  соціалізації

студентської молоді в досліджуваний період залежно від характеру державної

освітньої політики та дослідницьких підходів можна виділити три етапи. 

Перший  етап  (кінець  50-х  –  перша  половина  60-х  років)

характеризувався визначенням філософських та соціологічних засад процесу

соціалізації. Це зумовлювалось характером державної освітньої політики, яка

на  цьому  етапі  була  спрямована  на  забезпечення  зв’язку  вищої  школи  з

життям,  участі  молоді  в  будівництві  нового  суспільства,  що  підсилювало

увагу  науковців  до  впливу  соціального  середовища  на  формування

особистості.  Педагогічні  дослідження  в  цьому  напрямі  поки  що  не

проводились.
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Другий  етап  (друга  половина  60-х  –  перша  половина  80-х  років)

характеризувався  міждисциплінарним  підходом  до  дослідження  проблем

соціалізації. Цей  процес  став  предметом  дослідження,  насамперед,

соціологів,  соціальних  психологів,  які  визначили  його  сутнісні

характеристики  й  соціально-психологічні  особливості.  Соціалізація

розглядалась у контексті становлення людини як суспільної істоти, як процес,

що  забезпечує  включення  індивіда  в  систему  суспільних  відносин  через

наділення  його  громадськими  властивостями.  Було  визначено  основні

чинники,  інститути  соціалізації,  її  основні  стадії,  розпочато  дослідження

педагогічних  аспектів  соціалізації.  Учені  також  зосередилися  на  вивченні

студентської  молоді  як  особливої  соціальної  групи,  її  місця  в  соціальній

структурі  радянського  суспільства  та  особливостей  соціалізації  студентів

ВНЗ  у  процесі  навчання  та  в  позанавчальній  діяльності.  Було  виявлено

соціалізаційні  можливості  студентських  громадських  об’єднань  та

організацій. У цей час й особливо в першій половині 80-х років ХХ століття

до  дослідження  проблем  соціалізації  студентів  ВНЗ  активно  долучилися

педагоги, роботи яких присвячувались обґрунтуванню педагогічних умов та

шляхів розвитку соціальної активності студентської молоді. 

На третьому етапі (друга половина 80-х років) виявилось  домінування

наукового  вивчення  педагогічних  аспектів  соціалізації,  що  призвело  до

формування  соціальної  педагогіки  як  окремої  наукової  галузі.  Особливий

акцент  було  зроблено  на  поза  навчальній  діяльності,  яка  розглядалась  як

найбільш ефективна форма соціалізації студентів, та на діяльності в цьому

напрямі студентських громадських об’єднань та організацій. 

4.  У 60-80-х  рр.  ХХ століття  у  вищих навчальних закладах  України

активно діяли наукові студентські об’єднання, які зробили значний внесок у

розв’язання  завдань  соціалізації  студентів.  Найбільш поширеними з  них  у

досліджуваний період були наукові гуртки й постійно діючі наукові семінари

при  кафедрах,  наукові  товариства,  студентські  конструкторські  бюро,

проектно-конструкторські  бюро,  а  також  дослідницькі,  технологічні,
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сільськогосподарські,  економічні,  творчі,  медичні,  педагогічні  бюро,

студентські  науково-виробничі  загони.  Встановлено,  що  вони  ефективно

сприяли професійній соціалізації майбутніх фахівців, бо робота студентських

наукових  об’єднань,  з  одного  боку,  була  пов’язана  з  планами  науково-

дослідної роботи кафедр і спрямовувалась на поглиблене вивчення наукових

праць, на дослідження важливих проблем розвитку науки й культури в нашій

країні та за кордоном і сприяла поєднанню навчальної та наукової діяльності,

з іншого – забезпечувала зв’язок навчання у вищих навчальних закладах із

виробництвом, уможливлювала застосування набутих  знань на практиці.

У  процесі  дослідження  виявлено  історичну  динаміку  процесу

соціалізації молоді в студентських наукових об’єднаннях. Її особливості в 60-

х  роках  виявлялись  у  формуванні  професійного  соціального  досвіду  й

професійно  значущих  особистісних  якостей  через  забезпечення зв’язку

навчання  з  життям  і  створення  умов  для  використання  наукових  знань  у

виробництві,  а  також  у  деякій  недооцінці  виховних  та  загально

соціалізаційних можливостей науково-дослідної роботи. Робота студентських

наукових  об’єднань  ґрунтувалась  на  принципах  самодіяльності  та

організаційної самостійності. У 70-80-х роках простежувались такі тенденції:

підпорядкування  студентських  наукових  об’єднань  комсомольським

організаціям  і  часткова  втрата  самостійності;  розширення соціалізаційного

поля  науково-дослідної  роботи  студентів  її  політизація  й  ідеологізація;

забезпечення  масового  характеру  науково-дослідної  роботи  студентів,  що

призвело  до  зниження  її  якості;  формалізація  діяльності  студентських

наукових  об’єднань.  У  другій  половині  80-х  років,  у  роки  так  званої

„перебудови”,  виявились  недоліки  в  організації  науково-дослідної  роботи

студентів  (невідповідність  її  змісту,  форм  і  методів  новим  економічним  і

соціально-політичним умовам, застарілість нормативної бази), що призвело

до часткового згортання діяльності наукових об’єднань у 90-ті роки.

5.  Найбільш  дієвим  чинником  соціалізації  студентської  молоді  в

досліджуваний період був студентський рух будівельних загонів, що виник
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наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ століття. Основними напрямами

роботи  студентських  будівельних  загонів  були  виробнича  й  фінансово-

господарська,  громадсько-політична,  шефська,  культурно-дозвіллєва

діяльність.  Безпосередня  участь молоді  у виробничій діяльності  дозволяла

успішно розв’язувати завдання соціалізації: розвиток соціальної активності,

ініціативи, самодіяльності юнаків і дівчат; формування в майбутніх фахівців

соціального  досвіду  та  професійно  й  соціально  значущих  особистісних

якостей.

У 60-х роках на етапі становлення в роботі студентських будівельних

загонів на відміну від студентських наукових об’єднань переважали завдання

виробничого характеру, пов’язані з підняттям цілини, будівництвом об’єктів

народного господарства, що призводило до відриву процесу соціалізації від

завдань  професійної  підготовки  студентів.  У 70-х  –  першій  половині  80-х

років  навпаки  простежувались  тенденції  до  розширення  невиробничих

напрямів діяльності, підсилення зв’язку будзагонівського руху із завданнями

професійної  підготовки,  підсилення  політико-ідеологічної  складової

діяльності. У цей час виникли спеціалізовані студентські загони, студентські

загони  безоплатної  праці.  Кризові  явища  в  економіці  й  суспільно-

політичному  житті  другої  половини  80-х  років  зумовили  тенденцію  до

загострення  труднощів  у  роботі  студентських  будівельних  загонів,  що

призвело до згортання їх діяльності.

6. У дисертаційній роботі досліджено практику соціалізації  студентів

ВНЗ  у  клубах  та  об’єднаннях  за  інтересами.  Встановлено,  що  в

досліджуваний період існувало декілька груп таких студентських об’єднань:

суспільно-політичного  спрямування;  клуби  інтернаціональної  дружби;

патріотичного  спрямування;  художнього  спрямування;  спортивного

спрямування; вузько спеціального спрямування тощо. Їх діяльність сприяла

ефективному  використанню  сфери  дозвілля  для  розв’язання  завдань

соціалізації студентів. Юнаки і дівчата отримували можливість раціонально

використовувати  вільний  час,  розширювати  світогляд,  виробляти
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комунікативні  навички,  реалізувати  свою  соціальну  активність,  дбати  про

своє особистісне зростання.

Особливості роботи студентських об’єднань та клубів за інтересами в

60-х роках виявлялась у її відносно неформальному характері, переважанні

клубів та об’єднань, зміст діяльності яких не був пов’язаний з навчальним

процесом.  Протягом  70-80-х  років  помітними  були  наступні  тенденції:

формалізація діяльності клубів та об’єднань, підсилення керівництва з боку

партійних  і  комсомольських  організацій,  зростання  кількості  об’єднань

суспільно-політичного,  патріотичного,  інтернаціонального  спрямування,

зв'язок їх роботи з вивченням дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Це

призвело до певних перекосів у соціалізаційних процесах, до втрати інтересу

з  боку  частини  студентів  до  їх  діяльності,  участі  студентської  молоді  в

неформальних молодіжних об’єднаннях у другій половині 80-х років.

7. Історико-педагогічний досвід соціалізації студентів ВНЗ в Україні в

60-80-х роках XX століття, безперечно, має теоретичне значення й може бути

використаний  для  оптимізації  сучасної  системи  соціалізації  студентської

молоді.  По-перше,  як  засвідчує  історико-педагогічний  досвід,  студентські

організації й об’єднання зможуть ефективно впливати на процес соціалізації,

якщо вони будуть охоплювати всі  основні галузі  життєдіяльності  сучасних

студентів – навчання, наукову діяльність, дозвілля. По-друге, не втратив свого

значення рух будівельних загонів, який забезпечував паралельно з навчанням

участь студентів у виробничій праці й формування в них соціального досвіду,

психологічної  готовності  до  праці,  необхідних  особистісних  якостей.  По-

третє,  неприйнятним  слід  вважати  політизацію  й  ідеологізацію  діяльності

студентських  організацій  та  об’єднань,  обмеження  їх  самостійності  й

самодіяльності.  Це  призводить  до  деформацій  і  зниження  ефективності

процесу соціалізації студентів. Більше того, підпорядкування студентського

руху політичним та ідеологічним уподобанням вихолощує його гуманістичну

спрямованість, особистісно-орієнтований характер. По-четверте, помилковою

є  орієнтація  на  кількісні  показники,  штучне  забезпечення  масовості

166



діяльності  студентських  наукових  об’єднань,  що  також  суттєво  знижує  їх

соціалізаційний  потенціал.  По-п’яте,  не  можна  розглядати  роботу

студентських  наукових  організацій  та  об’єднань  як  явище,  що  заважає

навчанню студентів, оволодінню ними професією. Навпаки, вони як інститут

соціалізації  спроможні  збагатити  й  оптимізувати  процес  професійної

підготовки.

Проведене  дослідження  є  однією  зі  спроб  цілісного  вивчення

особливостей і тенденцій розвитку вітчизняної теорії й соціалізації молоді в

студентських організаціях та об’єднаннях й не претендує на вичерпний аналіз

проблеми. Перспективними напрямками її подальшого дослідження, на наш

погляд,  є  аналіз  теорії  та  практики  соціалізації  студентів  на  інших

хронологічних  етапах,  розгляд  окремих  напрямів  соціалізації  студентської

молоді  в  історико-педагогічному  аспекті,  вивчення  регіональних

особливостей соціалізації студентів вищих навчальних закладів.
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ДОДАТКИ

Додаток А

ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-исследовательской работе высших учебных заведений

Утверждено  приказом  Министра  высшего  и  среднего  специального

образования СССР № 186 от 8 июня 1961 г.

1. Цель и  значение научно-исследовательской работы студентов.

Целью  научно-исследовательской  работы  студентов  является

углубленное  изучение  и  закрепление  учебного  материала,  овладение

марксистско-ленинским научным методом познания, современной техникой и

методикой  научных  исследований,  содействие  техническому  прогрессу  в

народном хозяйстве и разработке актуальных вопросов науки.

Научно-исследовательская  работа  студентов  является  важным

средством  повышения  качества  подготовки  выпускаемых  высшей  школой

специалистов  –  творцов  новой  техники,  поборников  коммунистической

идеологии, передовой науки и культуры.

Научно-исследовательская  работа  студентов  тесно  связана  с  учебной

работой,  является  ее  развитием  и  углублением.  Содержание

исследовательских и проектно-конструкторских работ студентов должно, как

правило,  определяться  направлением  научно-исследовательской  работы

кафедр.

Широкое  привлечение  студентов  к  выполнению  в  вузах  и  на

производстве исследований и опытно-конструкторских работ для народного

хозяйства и культуры способствует успешному решению актуальных научных

и технических проблем развития социалистической экономики и культуры.

2.  Организация научно-исследовательской работы студентов.

1. В научно-исследовательской работе могут участвовать все студенты,

обучающиеся  на  дневном,  вечернем  и  заочном  отделениях  вуза,
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выполняющие  учебный  план  и  проявившие  склонность  к  углубленному

изучению науки и творческой работе.

2.  Научно-исследовательская  работа  студентов  включается  в  общий

план  научной  работы  вуза,  факультета,  кафедры.  План  научно-

исследовательской  работы  кафедры  должен  отражать  участие  студентов  в

выполнении исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3.  Научно-исследовательская  работа  студентов  организуется  в

различных формах, важнейшими из которых являются:

а) работа в студенческих научных кружках при кафедрах;

б)  участие  студентов  группами  и  в  индивидуальном  порядке  в

выполнении  кафедрами,  проблемными  и  отраслевыми  лабораториями

госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ;

в)  работа  в  студенческих  конструкторских,  проектных  и

технологических бюро;

г) выполнение студентами лабораторных, курсовых и дипломных работ

по  реальной  научной  и  производственной  тематике,  а  также  учебных

исследовательских работ по учебному плану;

д)  выполнение  студентами  конкретных  заданий  научно-

исследовательского  характера  в  период  производственной  практики  и

производственной  работы,  в  научных  экспедициях  и  партиях,  участие  на

производстве в конструкторской работе, рационализации и изобретательстве.

4.  Студенческие  научные  кружки  организуются  при  общенаучных  и

специальных  кафедрах  и  работают  под  руководством  профессоров  и

преподавателей.  В  научных  кружках  студенты  составляют  рефераты  и

аннотации  по  отечественной  и  иностранной  специальной  литературе,

проводят  исследовательскую  работу  по  вопросам,  связанным  тематикой

научной  работы  кафедры,  овладевают  навыками  экспериментирования,

выступают с научными сообщениями на заседаниях кружка.

Для выполнения организационной работы и учета деятельности кружка

в  помощь  научному  руководителю  общим  собранием  кружка  избирается
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староста. 

5. Студенческие проектные, конструкторские и технологические бюро

могут создаваться в вузах, на факультетах или кафедрах в целях повышения

конструкторской  и  научной  подготовки  студентов,  оказания  помощи

кафедрам и лабораториям вуза, предприятиям, научно-исследовательским и

хозяйственным организациям в выполнении исследовательских и проектно-

конструкторских  работ.  Работа  студентов  в  проектных,  конструкторских  и

технологических  бюро  должна  способствовать  внедрению  в  учебный

процесс реального курсового и дипломного проектирования.

В студенческих проектных, конструкторских и технологических бюро

студенты  коллективно  под  руководством  преподавателей  могут  выполнять

работы:

а)  на  общественных  началах  –  по  тематике  научной  работы  вуза,

факультета,  кафедры,  лаборатории  и  по  запросам  предприятий,  строек,

совхозов и колхозов;

б)  по  хоздоговорам,  заключаемым  вузом  с  соответствующими

предприятиями и организациями;

Руководство  работой  студенческого  проектного,  конструкторского  и

технологического  бюро  осуществляет  технический  совет,  возглавляемый

научным (техническим) руководителем бюро и утверждаемый ректором вуза

(деканом факультета).

Положение  о  студенческом  проектном,  конструкторском  и

технологическом бюро высших учебных заведений республики утверждается

министерством (комитетом) высшего и среднего специального образования

союзной республики по согласованию с  общественными организациями,  а

высших  учебных  заведений  союзного  подчинения  —  министерствами

(ведомствами) СССР.

6.  Необходимые  материальные  затраты,  связанные  с  проведением

научно-исследовательской  работы студентов,  производятся  за  счет  средств,

выделяемых  вузам  по  госбюджету  (ст.  5)  на  проведение  научно-
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исследовательских работ.

Научно-исследовательские  и  проектно-конструкторские  работы

студентов,  выполняемые  по  хозяйственным  договорам,  финансируются  в

установленном для этой категории работ порядке,

7. Ректору вуза предоставляется право зачислять на соответствующие

должности наиболее способных студентов старших курсов, участвующих в

выполнении  научно-исследовательских  работ,  с  оплатой  их  труда  в

установленном порядке.

8.  Общее  руководство  научно-исследовательской  работой  студентов

высшего учебного заведения осуществляется ректором вуза.

В  целях  развития  научно-исследовательской  работы  студентов,

поощрения  студентов  -  авторов  лучших  научных  работ,  содействия

внедрению результатов студенческих исследований и разработок ректор вуза

организует: 

а)  конкурсы  на  лучшую  научную  работу  студентов,  смотры

студенческих работ, студенческие научные конференции;

б)  участие  студентов  в  научных  конференциях  преподавателей  и

научных работников,  межвузовских студенческих научных конференциях и

семинарах, конкурсах и смотрах лучших  научных работ  студентов;

в) публикацию лучших научных работ студентов в научных изданиях

вуза, специальных журналах, тематических сборниках и т. п.;

г) рассмотрение вопросов научно-исследовательской работы студентов

советом вуза.

Руководство  научно-исследовательской  работой  студентов  на

факультете осуществляется деканом факультета, а на кафедре –  заведующим

кафедрой.

Мероприятия по развитию научно-исследовательской работы студентов

проводятся  ректором  вуза,  деканом  факультета,  заведующим  кафедрой

совместно с общественными организациями вуза.

9.  В  целях  развития  научно-исследовательской  работы  студентов,
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содействия  внедрению  результатов  работ  и  поощрения  наиболее

отличившихся  студентов,  а  также  вузов,  кафедр,  профессоров  и  препода-

вателей за успехи в организации и руководстве научной работой студентов

ежегодно  проводятся:

а)  министерствами  (комитетами)  высшего  и  среднего  специального

образования  союзных  республик  совместно  с.  общественными

организациями - городские (республиканские) смотры студенческих научных

работ;

б)  Министерством  высшего  и  среднего  специального  образования

СССР - Всесоюзный конкурс на лучшую научную работу студентов.

10. Наименование выполненных студентами научных работ и фамилии

руководителей записываются в зачетную книжку студента.

Научно-исследовательские  и  проектно-конструкторские  работы,

успешно  выполненные  студентами  и  отвечающие  необходимым  учебным

требованиям, могут быть зачтены в качестве соответствующих лабораторных,

курсовых работ и других учебных заданий.

11.  Студентам,  успешно  сочетающим  углубленную  научно-

исследовательскую работу с учебной, деканом факультета по представлению

кафедры  может  устанавливаться  индивидуальный  график  выполнения

учебного  плана,  а  также  предоставляться  преимущественное  право

пользования  фондом  научной  литературы  библио¬теки  вуза  наряду  с

преподавателями и аспирантами.

Студенты-отличники,  активно  участвующие  в  научно-

исследовательской  работе,  могут  быть  представлены  руководством  и

общественными  организациями  вуза  для  присуждения  им  именных

стипендий.

12.  Студенты,  проявившие  способности  к  научно-исследовательской

работе и добившиеся существенных успехов, по окончании вуза, в первую

очередь, могут быть рекомендованы в аспирантуру, использованы на работе в

вузе  или  научно-исследовательских  организациях.  Распределение
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выпускников  вуза,  принимавших  регулярное  участие  в  научно-

исследовательской работе, должно производиться, как правило, с учетом их

научной специализации.

13.  Учет  результатов  научно-исследовательской  работы  студентов

осуществляется кафедрами, деканатами и ректоратом вуза.

Результаты научно-исследовательской работы студентов освещаются в

ежегодных отчетах вуза (факультета, кафедры) об учебной и научной работе в

разделе „Научно-исследовательская работа студентов”. В отчете отражаются

следующие вопросы:

а) число студентов, участвующих в научно-исследовательской работе,

количество  студенческих  научных кружков,  конструкторских,  проектных и

технологических бюро, характеристика основных направлений их работы;

б)  количество  выполненных  студентами  научных  работ,  реальных

курсовых и дипломных проектов (работ), характеристика наиболее ценных из

них;  количество  работ,  результаты  которых  опубликованы,  внедрены  в

производство, отмечены на смотрах, конкурсах и т. п.;

в)  участие  студентов  в  пропаганде  научно-технических  знаний,

передового производственного опыта и ее основная тематика;

г)  характеристика  деятельности  кафедр  по  привлечению студентов  к

исследовательской и опытно-конструкторской работе;

д)  основные  мероприятия,  проведенные  студенческим  научным

обществом.

Студенческое научное общество (СНО).

1. Студенты, ведущие научно-исследовательскую работу, объединяются

в вузе в студенческое научное общество.

Основными задачами студенческого научного общества являются:

а)  оказание  помощи  руководству  вуза,  кафедрам,  профессорам  и

преподавателям  в  широком  привлечении  студентов  к  непосредственному

участию в научно-исследовательской работе;

б)  содействие развитию всех форм научно-исследовательской работы
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студентов, распространение положительного опыта организации этой работы;

в)  активное  участие  в  проведении  научных конференций,  смотров  и

конкурсов  научных  студенческих  работ,  пропаганде  достижений  науки  и

техники, передового производственного опыта;

г)  содействие публикации и внедрению результатов лучших научных

студенческих работ.

Студенческое  научное  общество  проводит  работу  в  тесной  связи  с

комсомольскими  и  профсоюзными  организациями  и  научно-техническими

обществами.

2.  Членом  студенческого  научного  общества  может  быть  студент,

успешно  выполняющий  учебный  план  и  активно  участвующий  в  научно-

исследовательской работе и деятельности общества.

Членами студенческих научных обществ на равных основаниях могут

быть студенты зарубежных стран, обучающиеся в вузах СССР.

3.  Для  рассмотрения  важнейших  вопросов  развития  научно-

исследовательской работы студентов и деятельности студенческого научного

общества  1-2  раза  в  течение  учебного  года  проводятся  общевузовские

собрания (конференции) членов общества. Собрание (конференция) простым

большинством  голосов  избирает  сроком  на  один  год  совет  студенческого

научного общества, осуществляющий организационное руководство работой

общества и подотчетный общему собранию.

В  крупных  высших  учебных  заведениях,  где  это  будет  признано

необходимым,  проводятся  факультетские  собрания  членов  студенческого

научного общества и избираются факультетские советы СНО.

4. Совет общества состоит из председателя, заместителя председателя и

членов  совета,  число  которых  определяется  общим  собранием

(конференцией) членов студенческого научного общества.

Председатель совета студенческого научного общества входит в состав

совета вуза (факультета).

5. Для непосредственного научного руководства работой студенческого
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научного общества ректор вуза привлекает профессоров и преподавателей в

качестве научных руководителей общества.

6.  Устав  студенческого  научного  общества  вуза  разрабатывается  на

основании  настоящего  Положения,  принимается  общим  собранием

(конференцией) членов СНО и утверждается ректором вуза.

По представлению совета студенческого научного общества ректор вуза

утверждает  также  образец  членского  билета,  вручаемого  каждому  члену

СНО.

7.  В  целях  координации  работы  студенческих  научных  обществ,

проведения  межвузовских  мероприятий  по  развитию  научно-

исследовательской  работы  студентов  и  распространения  положительного

опыта в вузовских центрах по согласованию с министерствами и комитетами

высшего  и  среднего  специального  образования  союзных  республик  могут

создаваться  городские  советы  студенческих  научных  обществ  из

представителей  вузов,  общественных  организаций,  совнархозов,

предприятий и т. п.

В отдельных случаях с аналогичными целями могут создаваться советы

студенческих научных обществ вузов области, края, союзной или автономной

республики.

 

Додаток Б
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О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

РУКОВОДСТВА ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ В СТРАНЕ

Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября  1966

г. № 729 (СП СССР, 1966, № 20, ст. 176)

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что

в  деле  подготовки  специалистов  для  народного  хозяйства  достиг¬нуты

значительные  успехи.  Высшие  и  средние  специальные  учебные  заведения

готовят кадры по всем специальностям, в которых нуждается наше народное

хозяйство.

Однако  поставленные  XXIII  съездом  КПСС  задачи  по  дальнейшему

развитию со¬циалистической экономики и культуры требуют значительного

улучшения  работы  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений  и

повышения качества подготовки специалистов.

На  современном  этапе  развития  советского  общества,

характеризующемся  глубоким  проникновением  науки  во  все  сферы

материального  производства,  культурного  строительства  и  об¬щественной

жизни, специалисты, оканчивающие высшие и средние специальные учебные

заведения, должны быть хорошо вооружены марксистско-ленинской теорией,

владеть  новейшими  знаниями  в  области  науки  и  техники,  уметь

квалифицированно решать задачи развития экономики, научной организации

труда и управления производством.

Высшие  и  средние  специальные  учебные  заведения  не  всегда

справляются с этими задачами, в их работе имеются существенные недос-

татки.

Министерство высшего и среднего специального образования СССР, а

также другие  министерства  и  ведомства,  в  подчинении которых находятся

учебные заведения,  не проявляют должной требовательности к органам по
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управлению  высшими  и  средними  специальными  учебными  заведениями,

слабо  используют  предоставленные  им  права  по  руководству  учебно-

методической, научно-исследовательской и идейно-воспитательной работой в

высших  и  средних  специальных  учебных  заведениях  и  по  контролю  за

качеством подготовки специалистов. Министерство не ведет систематической

работы по повышению квалификации преподавателей учебных заведений, не

обеспечивает  подготовку и издание необходимыми тиражами полноценных

стабильных  учебников  для  вузов  и  техникумов,  недостаточно  уделяет

внимания  разработке  вопросов,  связанных  с  перспективами  развития

высшего  и  среднего  специального  образования,  с  проблемами  экономики

образования и с научной организацией учебного процесса.

Серьезные  недостатки  имеются  в  планировании  подготовки

специалистов.  Не  установлено  наиболее  целесообразное  соотношение  в

подготовке кадров с высшим и средним специальным образованием.

Учебно-материальная база значительного числа учебных заведений не

в  полной  мере  отвечает  современным  требованиям  учебного  процесса  и

организации научно-исследовательской работы.

Высшие  учебные  заведения,  имеющие  высококвалифицированных

научных  работников,  слабо  привлекаются  к  разработке  проблем

народнохозяйственного значения.

Партийные  органы  некоторых  республик  и  областей  ослабили

внимание  к  идейно-воспитательной  работе  среди  студентов  и  учащихся,

снизили требовательность к органам по руководству учебными заведениями,

к партийным и комсомольским организациям высших и средних специальных

учебных заведений.

В  целях  улучшения  подготовки  специалистов  с  высшим  и  средним

образованием,  усиления  научно-исследовательской  работы  в  вузах

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 

1.  Считать  важнейшей  задачей  в  области  высшего  и  среднего

специального  образования  дальнейшее  улучшение  качества  подготовки
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специалистов  с  учетом  требований  современного  производства,  науки,

техники и культуры и перспектив их развития.

Специалисты, оканчивающие высшие и средние специальные учебные

заведения,  должны  быть  воспитаны  в  духе  высокой  коммунистической

сознательности,  владеть  марксистско-ленинской  теорией  и  обладать

навыками организации массово-политической и воспитательной работы.

2.   ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии

усилить  контроль  за  деятельностью  партийных,  комсомольских  и

профсоюзных  организаций  высших  и  средних  специальных  учебных

заведений, сосредоточить их внимание на выполнение задач по повышению

качества обучения и улучшению идейно-политического воспитания студентов

и учащихся. В этих целях обратить особое внимание на повышение уровня

преподавания  общественных  наук,  укрепить  кафедры  общественных  наук

высококвалифицированными преподавателями.

3. Для повышения квалификации преподавателей общественных наук

разрешить  Министерству  высшего  и  среднего  специального  образования

СССР  организовать  институты  повышения  квалификации  преподавателей

общественных наук при Ленинградском,  Уральском,  Ростовском-на-Дону и

Ташкентском  государственных  университетах  со  сроком  обучения  до  5

месяцев и общим контингентом приема 800 человек.

Распространить  на  указанные  институты  повышения  квалификации

преподавателей  общественных  наук  действие  распоряжения  Совета

Министров  СССР от  18  июня 1949 г.  в  части  материального обеспечения

слушателей.

4.  В  целях  создания  базовых  высших  учебных  заведений  для

обобщения  и  разработки  учебно-методических  материалов,  составления

учебников  и  учебных  пособий,  подготовки  и  переподготовки  научно-

педагогических  кадров  для  вузов  страны  передать  в  прямое  подчинение

Министерства высшего и среднего специального образования СССР высшие

учебные заведения согласно приложению.
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5.  Установить,  что  создание  и  ликвидация  средних  специальных

учебных заведений, филиалов и учебно-консультационных пунктов высших

учебных заведений, а также утверждение перечня новых специальностей, по

которым  должна  осуществляться  подготовка  специалистов  в  каждом  вузе,

производятся министерствами и ведомствами, имеющими учебные заведения,

по  согласованию  с  Министерством  высшего  и  среднего  специального

образования СССР.

6. В целях усиления контроля за качеством подготовки специалистов

возложить на Министерство высшего и среднего специального образования

СССР  государственное  инспектирование  всех  высших  учебных  заведений

СССР независимо от их ведомственной подчиненности.

Министерству  высшего  и  среднего  специального  образования  СССР

разработать и по согласованию с советами министров союзных республик,

ВЦСПС, Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и

технике, а также министерствами и ведомствами СССР, имеющими высшие

учебные  заведения,  утвердить  Положение  о  Государственной  инспекции

высших  учебных  заведений  при  Министерстве  высшего  и  среднего

специального  образования  СССР,  обязательное  для  всех  министерств,

ведомств и организаций.

7.  Учитывая,  что  подготовка  специалистов  с  высшим  и  средним

образованием  при  дневном  обучении  с  отрывом  от  работы,  как  показала

практика,  имеет  коренные  преимущества  как  по  качеству  подготовки

специалистов,  так  и  по  экономическим  соображениям,  Госплану  СССР,

Министерству высшего и среднего специального образования СССР, советам

министров  союзных  республик,  министерствам  и  ведомствам  СССР,

имеющим  учебные  заведения,  при  разработке  планов  подготовки

специалистов  предусматривать  дальнейшее  преимущественное  развитие

дневного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях:

а)  определить  перечень  специальностей,  по  которым  должна

проводиться  подготовка  специалистов  с  высшим  и  средним  специальным
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образованием в системе вечернего и заочного обучения;

б) установить, что при поступлении в высшие и средние специальные

учебные  заведения  для  обучения  без  отрыва  от  производства  правом

преимущественного  зачисления  пользуются  лица,  направленные

предприятиями,  колхозами,  совхозами,  учреждениями  и  организациями  на

обучение  по  специальности,  соответствующей  характеру  работы

поступающего  в  высшее  или  среднее  специальное  учебное  заведение,  и

выдержавшие вступительные экзамены.

8.  Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по

вопросам труда и заработной платы совместно с Министерством высшего и

среднего специального образования СССР установить должностные оклады

проректорам по заочному и вечернему обучению дневных высших учебных

заведений,  имеющим  ученую  степень  или  ученое  звание,  на  уровне

должностных  окладов  проректоров  по  учебной  работе  этих  вузов  (в

зависимости от количества студентов, обучающихся без отрыва от работы).

9.  В  целях  улучшения  практической  подготовки  студентов  вузов  и

учащихся  средних  специальных  учебных  заведений  установить,  что

закрепление предприятий (учреждений) за вузами в качестве постоянных баз

для прохождения практики студентами осуществляется:

а)  по  предприятиям  (учреждениям),  непосредственно  подчиненным

министерствам  и  ведомствам  СССР,  —  этими  министерствами  и  ве-

домствами  совместно  с  Министерством  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР  (по  представлению  республиканских  органов  по

руководству высшим и средним специальным образованием) ;

б)  по остальным предприятиям (учреждениям)  — республиканскими

министерствами  и  ведомствами  совместно  с  органами  по  руководству

высшим и средним специальным образованием союзных республик.

10.  Обязать  Министерство  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР  с  участием  министерств  и  ведомств  разработать  и  по

согласованию  с  ВЦСПС,  Государственным  комитетом  Совета  Министров
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СССР по вопросам труда и заработной платы и Министерством финансов

СССР утвердить положения о производственной практике студентов высших

и учащихся средних специальных учебных заведении, обязательные для всех

министерств, ведомств, предприятий, учреждений и учебных заведений.

11.  Принять  предложение  Министерства  высшего  и  среднего

специального образования СССР об организации в университетах и в других

высших  учебных  заведениях,  располагающих  наиболее

квалифицированными  преподавательскими  кадрами  и  современной

лабораторной базой, факультетов повышения квалификации преподавателей

высших учебных заведений со сроком обучения до 4 месяцев.

Численность  профессорско-преподавательского,  учебно-

вспомогательного  и  другого  персонала,  обслуживающего  факультеты

повышения  квалификации  преподавателей,  установить  применительно  к

существующим штатам дневных факультетов этих высших учебных заведе-

ний.

12. В целях повышения квалификации преподавателей педагогических

дисциплин университетов и педагогических институтов организовать в 1967

году  при  Академии  педагогических  наук  СССР  постоянно  действующие

Высшие  педагогические  курсы  со  сроком  обучения  до  4  месяцев  и

контингентом приема 200 человек.

13. Установить, что, начиная с 1967 года, преподаватели специальных

дисциплин высших учебных заведений проходят стажировку на передовых

промышленных и  сельскохозяйственных  предприятиях,  в  ведущих вузах  и

научно-исследовательских организациях сроком до 3 месяцев (с отрывом и

без  отрыва  от  работы  в  вузах).  При  этом  установленная  численность

профессорско-преподавательского состава вузов остается без изменений.

Руководителям  предприятий,  вузов  и  научно-исследовательских

организаций принимать преподавателей вузов на стажировку и создавать им

необходимые  условия  для  ознакомления  с  технологией,  с  современным

оборудованием, экономикой и организацией   производства.
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Министерству  высшего  и  среднего  специального  образования  СССР

разработать  и  по  согласованию  с  ВЦСПС  и  Государственным  комитетом

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы утвердить

инструкцию  о  порядке  стажировки  на  предприятиях,  в  учреждениях  и

организациях преподавателей высших учебных заведений '.

14.  Разрешить  Министерству  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР  организовать  при  крупных  дневных  высших  учебных

заведениях  факультеты  повышения  квалификации  преподавателей  средних

специальных учебных заведений со сроком обучения до 4 месяцев.

Численность  профессорско-преподавательского,  учебно-

вспомогательного  и  административно-управленческого  персонала

факультетов повышения квалификации преподавателей средних специальных

учебных  заведений  установить  применительно  к  существующим  штатам

дневных факультетов этих высших учебных заведений.

Расходы  по  обучению  слушателей,  на  факультетах  повышения

квалификации  преподавателей  техникумов,  находящихся  в  ведении  от-

раслевых  министерств  (ведомств),  производятся  этими  министерствами

(ведомствами)  за  счет  средств  на  подготовку  и  повышение  квалификации

кадров.

15.  Установить,  что  за  слушателями  факультетов  повышения

квалификации преподавателей и Высших педагогических курсов, а также за

преподавателями, проходящими стажировку на предприятиях, в учреждениях

и  организациях  с  отрывом  от  педагогической  работы  в  высших  учебных

заведениях,  сохраняются  на  время обучения  или прохождения стажировки

оклады  по  основной  должности,  а  иногородним  слушателям  (стажерам),

получающим заработную плату ниже 140 рублей в месяц, выплачивать, кроме

того, стипендию в размере 40 рублей в месяц с тем, однако, чтобы стипендия

и сохраняемая заработная плата не превышали 140 рублей в месяц.

16.  Предоставить  право  ректорам  высших  учебных  заведений  и

директорам институтов повышения квалификации в пределах установленного
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штата  профессорско-преподавательского  состава  и  лимитов  штатных

совместителей  принимать  на  педагогическую  работу  на  условиях

совместительства, с выплатой половины соответ¬ствующей ставки, научных

работников  научно-исследовательских  учреждений  и  специалистов,

работающих в народном хозяйстве.

17. Министерству высшего и среднего специального образования СССР

совместно с советами министров союзных республик. Академией наук СССР,

министерствами  и  ведомствами  СССР  принять  меры  к  более  широкому

привлечению крупных специалистов учреждений академий наук, отраслевых

научно-исследовательских  институтов,  проектно-конструкторских

организаций  и  промышленных  предприятий  к  научной  и  педагогической

деятельности  в  высших  учебных  заведениях  на  штатную  работу  или  по

совместительству.

18.  Предоставить  право  Министерству  высшего  и  среднего

специального  образования  СССР  разрешать,  в  виде  исключения,  крупным

высшим  учебным  заведениям  издавать  научную  и  учебно-методическую

литературу  (сборники  научных  трудов  по  профилю  учебного  заведения,

материалы  научных  конференций,  тексты  лекций,  учебники  и  учебные

пособия).

Установить,  что  планы  указанных  изданий  утверждаются

министерствами  и  ведомствами,  в  ведении  которых  находятся  вузы,  и

согласовываются с Комитетом по печати при Совете Министров СССР '.

Министерству высшего и среднего специаль¬ного образования СССР

по  согласованию  с  Комитетом  по  печати  при  Совете  Министров  СССР

разрешать  организацию  типографий  при  отдельных  высших  учебных

заведениях,  которым  предоставлено  право  издания  научной  и  учебно-

методической литературы.

19.  Обязать  Министерство  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР,  министерства  и  ведомства,  Государственный  комитет

Совета  Министров  СССР  по  науке  и  технике  при  планировании  научно-
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исследовательских  работ  предусматривать  участие  высших  учебных  за-

ведений,  располагающих  квалифицированными  научно-педагогическими

кадрами, в выполнении научных исследований по хозяйственным договорам

с предприятиями и учреждениями и выделение для этих целей необходимых

материально-технических и денежных средств.

20.  Для  привлечения  к  научной  работе  высококвалифицированных

профессорско-преподавательских  кадров  вузов  разрешить  Министерству

высшего и среднего специального образования СССР установить (по списку)

в 25 ведущих вузах страны, выполняющих научные исследования, имеющие

важное  народнохозяйственное  значение,  дополнительные  штаты

профессорско-преподавательского  состава  и  учебно-вспомогательного

персонала  в  зависимости  от  объема  выполняемых  вузом  научных

исследований,  при  этом  имея  в  виду  частично  разгрузить  ученых,

участвующих в научно-исследовательской работе, от учебной нагрузки.

Государственному  комитету  Совета  Министров  СССР  но  науке  и

технике,  Госплану  СССР  и  Министерству  финансов  СССР  выделять  со-

ответствующим высшим учебным заведениям для указанных целей, начиная

с 1967/68 учебного года, дополнительные лимиты по труду и ассигнования в

пределах  общей  численности  работников,  фонда  заработной  платы  и

ассигнований, предусмотренных на развитие науки.

21. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по

вопросам труда и заработной платы совместно с Министерством высшего и

среднего специального образования СССР установить порядок премирования

за  счет  средств  централизованного  фонда  министерств  и  ведомств  для

премирования  за  создание  и  внедрение  новой  техники  профессоров  и

преподавателей высших учебных заведений независимо от их ведомственной

подчиненности.

22.  Для  дальнейшего  развития  научно-исследовательских  работ  и

улучшения учебного процесса предоставить право ректорам высших учебных

заведений  использовать  75  процентов  суммы  превышения  доходов  над
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расходами  по  научно-исследовательским  работам,  выполняемым  по

хозяйственным  договорам,  на  расширение  и  укрепление  материально-

технической базы высших учебных заведений, сверх ассигнований по планам

капитальных вложений.

23.  Предоставить  право  министерствам  (ведомствам)  СССР  по

согласованию  с  Госпланом  СССР  и  республиканским  министерствам

(ведомствам) по согласованию с Госпланами союзных республик передавать

высшим  учебным  заведениям  капитальные  вложения  на  строительство

зданий и приобретение учебного и научного оборудования в пределах до 2,5

млн. рублей в год по каждому министерству (ведомству).

24. В целях повышения качества обучения, а также лучшей подготовки

наиболее  способной  молодежи  для  научно-педагогической  работы  обязать

Министерство  высшего  и  среднего  специального  образования  СССР

разработать  и  осуществить  мероприятия  по  широкому  привлечению

студентов  к  проведению  научных  исследований  под  руководством

профессоров  и  преподавателей  высших  учебных  заведений  и  научных

работников научно-исследовательских институтов, заводских лабораторий и

опытных сельскохозяйственных станций.

Для поощрения студентов за успехи в научно-исследовательской работе

разрешить  Министерству  высшего  и  среднего  специального  образования

СССР  присуждать  ежегодно  студентам  до  300  медалей,  учрежденных  в

соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 апреля 1956 г.

№ 456.

26.  В  целях  улучшения  планирования  подготовки  и  распределения

молодых специалистов возложить:

а)  на  Министерство  высшего  и  среднего  специального  образования

СССР  разработку  на  основе  предложений  советов  министров  союзных

республик,  министерств  и  ведомств  СССР,  имеющих  учебные  заведения,

проектов  годовых  и  перспективных  планов  подготовки  специалистов  с

высшим  и  средним  специальным  образо¬ванием  и  представление  их  в
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Госплан СССР;

б) на советы министров союзных республик, министерства и ведомства

СССР утверждение по согласованию с Госпланом СССР и Министерством

высшего  и  среднего  специального  образования  СССР  планов  приема

студентов  и  учащихся  и  выпуска  специалистов  из  высших  и  средних

специальных учебных заведений по каждой специальности;

в)  на  Госплан  СССР  разработку  на  основе  предложений  советов

министров  союзных  республик,  министерств  и  ведомств  планов  меж-

дуведомственного  и  межреспубликанского  распределения  молодых

специалистов,  оканчивающих  дневные  высшие  и  средние  специальные

учебные заведения.

27. Во изменение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР

от 9 мая 1963 г. № 533 производить выдачу молодым специалистам дипломов

об окончании высшего учебного заведения непосредственно после защиты

дипломного проекта или сдачи государственных экзаменов.

28.  Возложить  на  Министерство  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР  организацию  снабжения  высших  учебных  заведений,

находящихся  в  ведении  органов  по  руководству  высшим  и  средним

специальным  образованием  союзных  республик,  специальным  учебным  и

научным оборудованием.

Госплану  СССР  и  Государственному  комитету  Совета  Министров

СССР по материально-техническому снабжению предусматривать в проектах

годовых народнохозяйственных планов выделение Министерству высшего и

среднего специального образования СССР указанного оборудования.

29.  Разрешить  ректорам  высших  учебных  заведений  и  директорам

средних  специальных  учебных  заведений  использовать  средства

стипендиального  фонда  в  размере  до  одного  процента  для  оказания

материальной  помощи  временно  нуждающимся  студентам  и  аспирантам

высших  учебных  заведений  и  учащимся  средних  специальных  учебных

заведений,  а  также  для  поощрения  их  за  успехи  в  учебной,  научной  и
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общественной работе.
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Додаток В

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1966 г. „О СОСТОЯНИИ И

ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ” 

В  современных  условиях  существенный  прогресс  в  обществе

невозможен  без  непрерывного  развития  науки  и  техники,  без  применения

последних достижений науки в народном хозяйстве, без научного подхода к

вопросам экономики и  планирования  в  народном хозяйстве.  Ярким свиде-

тельством  этого  являются  решения  сентябрьского  (1965  г.)  Пленума  ЦК

КПСС.

Новые  задачи  в  области  развития  отечественной  науки  и  техники,

современные  масштабы  и  темпы  научных  исследований  требуют

дальнейшего повышения качества подготовки специалистов в высшей школе,

способных  к  творческой  работе,  вооруженных  последними  достижениями

науки и техники.

Одним из методов решения этой задачи является развитие студенческой

научно-исследовательской  работы.  Необходимость  этого  диктуется  самой

жизнью, так как в научную работу включаются теперь не только организации,

специально созданные для этой цели, но и заводы, фабрики, конструкторские

бюро, совхозы, колхозы и т. д.

Научно-исследовательская  работа  студентов,  выполняемая  под

руководством  профессоров  и  преподавателей  высших  учебных  заведений,

является  серьезной  школой  воспитания  студенческой  молодежи  в  духе

творческого  подхода  к  решению  выдвигаемых  задач,  привития  навыков

самостоятельной работы и научного мышления, воспитания любви к своей

будущей профессии.
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Правильная  организация  студенческой  научно-исследовательской

работы пробуждает у студентов интерес к изучаемым в вузе дисциплинам,

обеспечивает  более  глубокое  изучение  их  и  способствует  всестороннему

повышению качества подготовки молодого специалиста.

В  настоящее  время  многие  высшие  учебные  заведения  накопили

достаточно большой опыт в организации и проведении студенческой научно-

исследовательской  и  конструкторской  работы,  хорошо  сочетающейся  с

учебным процессом.  Об этом свидетельствует организованная в павильоне

„Образование  в  СCСP”  на  ВДНХ  в  1965  году  выставка  на  тему  „Опыт

организации научно-исследовательской работы в вузах как метод повышения

качества  подготовки  специалистов”  и  проведенный  в  октябре  1965  года

семинар на эту же тему.

Об этом же свидетельствуют и итоги ежегодных всесоюзных конкурсов

наилучшую студенческую научную работу, которые проводит Министерство

высшего  и  среднего  специального  образования  СССР.  Общее  количество

лучших работ,  представленных на всесоюзный конкурс,  возросло с  1180 в

1960/61 учебном году до 2053 в 1964/65 учебном году.

В  конкурсе  1904/65  учебного  года  медалью  „За  лучшую  научную

студенческую работу” награждены 74 студента - авторы 48 работ и грамотами

Министерства  высшего  и  среднего  специального  образования  СССР -  818

работ.

В период с 1959 по 1964 годы за лучшие работы, представленные на

Выставке,  медалями  ВДНХ  награждены  более  2000  преподавателей  и

студентов вузов СССР. На Выставке достижений народного хозяйства СССР

были проведены 2 студенческие выставки (в 1960 и 1963 годах), по итогам

которых  было  награждено  300  студентов  и  аспирантов,  з  том  числе  10

человек были награждены Золотыми медалями Выставки.

Число  студентов,  участвующих  в  научно-исследовательской  и

конструкторской работе, достигло 400 тысяч человек.

Опыт работы высших учебных заведений показал,  что из различных
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форм  участия  студентов  в  научно-исследовательской  и  творческой  работе

наиболее эффективными являются: 

1.  Участие  студентов  в  различных  олимпиадах  и  конкурсах,

организуемых кафедрами по изучаемому  предмету.

2.  Участие  в  работе  научных  кружков,  студий  и  семинаров,  в

подготовке и защите рефератов.

3.  Сочетание  учебного  процесса  с  элементами  научной  работы.

Включение в учебные задания элементов исследований (теоретических или

экспериментальных), выполняемых в лабораториях.

4.  Выполнение реальных курсовых и дипломных проектов или работ,

представляющих собой некоторый итог большой предварительной научной

работы на заводе или в лаборатории.

5. Работа по рационализации производственного процесса, техническая

помощь рабочим-рационализаторам в период прохождения производственной

практики.

6.  Организация  работы  студентов  в  конструкторских,  проектных,

технологических бюро (СКБ, СПКБ и т.д.)

7.  Привлечение  студентов  к  выполнению  госбюджетных  и

хоздоговорных научно-исследовательских работ па кафедрах, з проблемных

или  отраслевых лабораториях.

8.  Участие в научных экспедициях.

9. Студенческие научные конференции и др.

Каждая из этих форм может эффективно помочь повышению качества

подготовки специалистов.

Участвуя  в  олимпиадах,  конкурсах,  в  научно-исследовательских

кружках, студенты самостоятельно изучают ряд проблем данной дисциплины

по  первоисточникам,  что  углубляет  их  знания,  прививает  навыки  научно-

исследовательской работы.  На заседании кружка его члены докладывают о

результатах законченных исследований или о ходе исследований. Так обстоит

дело в Московском институте стали и сплавов.  Там на заседании кружков

215



заслушиваются  не  только  сообщения  студентов,  но  и  доклады  ученых  и

специалистов-производственников.

Как  показал  опыт,  хорошие результаты дает  также тесное  сочетание

научной работы студентов с учебным  процессом.

Во многих высших учебных заведениях правильно сочетается учебный

процесс  с  научным  творчеством  в  заданиях  к  курсовым  и  дипломным

работам  и  проектам.  Будучи  реальными,  т.  е.  решая  конкретные  задания

промышленности,  такие  работы  позволяют  их  авторам  внести  элементы

научного творчества в решение поставленной задачи.

Большинство  дипломных  работ,  выполняемых  студентами

радиофизического  факультета  Харьковского  университета,  является

реальными  заданиями,  входящими  составной  частью  в  научные

исследования,  проводимые  кафедрами.  За  последние  пять  лет  студенты

факультета опубликовали более 40 научных статей.

Дипломный проект студента Каунасского политехнического института

Палиса „Планировка и застройка курорта в Анагуне” получил I премию на

Всесоюзном смотре Союза архитекторов и направлен на Всемирный конгресс

архитекторов.  Дипломный  проект  студента  того  же  института  Кастутиса

„Дом отдыха института в Паланге” принят к осуществлению.

Дипломные  проекты  студентов  Ленинградского  политехнического

института  явились  первыми  поисковыми  работами  в  области  применения

ЭВМ  для  материально-технического  снабжения  на  машиностроительном

заводе.

Результаты  расчетов  внедрены  в  производство  для  улучшения

оперативно-календарного  планирования.  К  ним  относятся  расчеты

календарно-плановых нормативов, месячных программ цехам и участкам.

На  конкурсе  студенческих  научных  работ  1964/65  учебного  года

отмечены  реальные  дипломные  проекты  студентов.  Группе  студентов

Московского архитектурного института присуждены медали за комплексный

проект  „Реконструкция  промышленного  района  г.  Иваново”,  принятый
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Ивановским горисполкомом в качестве основы дли реконструкции города. 

За последние годы в вузах получили широкое развитие студенческие

проектные, конструкторские и технологические бюро. Их сейчас более 200.

Преимущество  этой  прогрессивной  формы  организации  научной  работы

студентов заключается в том, что она позволяет осуществлять тесную связь с

производством, студенты приобретают необходимые практические знания в

области  организации  производства,  хозяйственных  взаимоотношений

предприятий и т.п., работа в бюро носит коллективный характер, в результате

чего  у  студентов  воспитываются  навыки  научного  творческого

коллективизма,  чувство  ответственности;  студенты  закрепляют

приобретенные  теоретические  знания,  получают  повышенную  научную  и

конструкторскую подготовку. 

Министр высшего и среднего специального

образования СССР В. ЕЛЮТИН

Секретарь ЦК ВЛКСМ  М. ЖУРАВЛЕВА

Председатель профсоюза работников просвещения, высшей

школы и научных учреждений Т.  ЯНУШКОВСКАЯ
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Додаток Г

Типовое положение

студенческих конструкторских, исследовательских, проектных,

технологических и экономических бюро высших учебных заведений

Утверждено  приказом  министра  высшего  и  среднего  специального

образования СССР от 7 мая 1968 г, № 369

I. Цели и задачи

1.  Студенческие  конструкторские,  исследовательские,  проектные,

технологические  и  экономические  бюро  (называемые  далее  кратко  СКБ)

организуются  в  вузах  в  целях  улучшения  подготовки

высококвалифицированных  специалистов,  владеющих  новейшими

достижениями  науки  и  техники,  имеющих  организационные  навыки  в

проведении коллективной творческой работы.

2.  СКБ  призваны  развивать  научно-исследовательскую  и  проектно-

конструкторскую  работу  студентов  путем  привлечения  студентов  к

самостоятельной научной и практической работе и организации и развития

новых коллективных форм.

II. Общие положения

3.  СКВ организуется министерством (ведомством) по подчиненности

вуза  на  правах  структурного  подразделения  и  подчиняется  ректору

(проректору по научной или учебной  работе).

4.  Научно-исследовательская  и  проектно-конструкторская  работа

студентами в СКВ выполняется:

а)  на  общественных  началах  по  внутривузовским  заказам  (научного

отдела,  кафедр,  лабораторий  и  т.  д.)  и  по  договорам  о  содружестве  с

различными организациями;

б) по хозяйственным договорам с различными организациями;

в)  по  госбюджету  в  соответствии  с  тематическим  планом  научных

исследований вуза, включая инициативные и поисковые работы.

5.  Работа  студентов  в  СКВ  должна  способствовать  углублению  и
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закреплению знаний, полученных в процессе обучения.

6.  Для  планомерной  подготовки  исполнителей  работ,  повышения  их

научной и технической квалификации в СКВ организуются учебные занятия

факультативного  характера  (обучение  студентов  младших  курсов,  школы

конструкторов,  специальные  теоретические  циклы  лекций,  практические

семинары и т. д.).

7. Научно-методическая и организационно-массовая работа студентов в

СКБ  осуществляется  в  общей  системе  научно-исследовательской  работы

студентов  института,  координируемой  советом  СНО  вуза,  и  согласуется  с

планами  работы  комсомольской  и  профсоюзной  организаций,  а  также

правлений научно-технических обществ вуза.

III. Структура СКБ

8.  Структура  СКБ  зависит  от  характера  его  работы.  В  состав  СКБ

могут входить отделы, секторы, группы, бригады, лаборатории, мастерские и

другие подразделения, необходимые для выполнения работ и организуемые в

соответствии  с  научными  направлениями  или  производственными

функциями, возлагаемыми на них.

Работа  студентов  в  СКБ  осуществляется  под  руководством

профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава вуза.

9.  Руководителям  СКБ  предоставляется  право  организации

технического совета СКБ, осуществляющего контроль за качеством научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ, выполняемых в СКБ.

При  включении  в  состав  технического  совета  помимо  работников  СКБ,

работников других подразделений вуза или представителей промышленных

предприятий  его  состав  утверждается  проректором  по  научной  (учебной)

работе.

10.  При  большом  объеме  и  сложности  работ,  выполняемых  в  СКБ,

ректорам вузов предоставляется право организации научного совета СКБ.

11. Начальник СКБ назначается приказом ректора (проректора) вуза по

согласованию  с  общественными  организациями.  Он  осуществляет
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организационно-методическое руководство деятельностью СКБ через своих

заместителей, руководителей отделов, секторов, студенческий актив СКБ.

12.  Для  выполнения  работ  в  СКБ  студенты объединяются  в  группы

(бригады),  возглавляемые руководителями работ  (бригадирами).  В группах

регулярно проводятся совещания, на которых обсуждаются организационные

и научные вопросы выполнения работ.

13. Структура и штатное расписание СКБ утверждается вышестоящей

организацией по подчиненности вуза по представлению ректора вуза.

IV. Финансовая деятельность и оплата труда студентов и сотрудников

14. Финансовые взаимоотношения СКБ с внешними организациями и

его  материально-техническое  снабжение  осуществляются  через

соответствующие подразделения вуза (бухгалтерию, АХЧ и др.).

15. Финансирование СКБ производится по смете специальных средств

или бюджета (ст. 5).

16. Студенты - ответственные исполнители работ могут зачисляться на

должности как  технического,  так  и инженерного состава  в  соответствии с

фактически  выполняемой  ими  работой  в  СКБ.  Оплата  труда  студентов  -

исполнителей работ производится в установленном порядке.

17.  Оплата  труда  преподавателей,  привлекаемых  для  руководства

хоздоговорными  работами СКБ,  производится  в  порядке  внутривузовского

штатного совместительства.

18.  Премирование работников СКБ осуществляется  в соответствии с

действующими положениями о премировании работников вузов за успешное

выполнение научно-исследовательских (конструкторских)  работ.

V. Права студентов и сотрудников СКБ

19.  Студенты,  имеющие  высокую  успеваемость  в  учебе  и  активно

работающие  в  СКБ,  могут  заниматься  по  индивидуальным  планам,

утверждаемым  деканом  факультета.  По  ходатайству  руководства  СКБ

студенты  получают  право  пользоваться  преподавательским  библиотечным

абонементом.
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20.  Студенты  могут  выполнять  по  теме  своей  работы  в  СКБ,  при

согласии  соответствующей  кафедры,  учебно-исследовательские,

лабораторные,  курсовые,  дипломные  работы,  проходить  производственные

практики.

21. Студенты старших курсов, проработавшие в СКБ несколько лет и

достигшие  необходимой  квалификации,  могут  быть  назначены

руководителями  работ.

22.  Студенты,  работающие  в  СКБ,  добившиеся  хороших

производственных  и  учебных  показателей,  могут  быть  распределены  на

дальнейшую работу в студенческом конструкторском бюро в соответствии с

планом междуведомственного распределения.

23.  Студенты,  активно работающие в  СКБ,  выявившие склонность  к

научной  работе  и  имеющие  хорошие  показатели  в  учебе,  могут  быть  в

установленном порядке рекомендованы для поступления в аспирантуру.

24. Работа преподавателей, являющихся руководителями студенческих

работ в СКБ и не получающих дополнительной оплаты,  учитывается в их

индивидуальных планах.

25.  Инженеры  СКБ,  зарекомендовавшие  себя  как  творческие

инициативные  работники,  проявившие  способности  к  руководству

коллективом,  для  укрепления  научного  руководства  СКБ  могут  быть

рекомендованы  на  учебу  в  аспирантуру.  Диссертационная  работа  при

наличии  условий  может  выполняться  в  студенческом   конструкторском

бюро.

26.  Индивидуальное  положение  для  конкретных  типов  СКБ

(студенческих  конструкторских,  проектно-конструкторских,  проектно-

технологических,  исследовательских,  экономических  и  т.  д.  бюро)

разрабатывается  на  основании  настоящего  Положения  и  утверждается

ректором  высшего учебного заведения.

Бюллетень  Министерства  высшего  и  среднего  специального

образования СССР. – 1968. - № 7
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Додаток Д

Положение

о научно-исследовательской работе студентов высших учебных

заведений

Утверждено  приказом  министра  высшего  и  среднего  специального

образования СССР от 7 февраля 1974 г., № 124

I. Цель и задачи научно-исследовательской работы студентов

1.  Научно-исследовательская  работа  студентов  (далее  именуемая

сокращенно  НИРС)  является  одним  из  важнейших  средств  повышения

качества  подготовки  и  воспитания  специалистов  с  высшим  образованием,

способных  творчески  применять  в  практической  деятельности  последние

достижения научно-технического и культурного прогресса.

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет

также  использовать  их  творческий  и  трудовой  потенциал  для  решения

актуальных  задач  народного  хозяйства  и культуры страны. 

2.  Основными  задачами  научно-исследовательской  работы  студентов

являются:  овладение  студентами марксистско-ленинским научным методом

познания, углубленное и творческое освоение учебного материала; обучение

методике  и  средствам  самостоятельного  решения  научных  и  технических

задач и  навыкам работы в научных коллективах; ознакомление с методами

организации  их  работы,  содействие  успешному  решению  актуальных

научных и технических задач народного  хозяйства и культуры страны.

II. Организация научно-исследовательской работы студентов

3. Научно-исследовательская работа студентов является продолжением

и  углублением  учебного  процесса  и  организуется  непосредственно  на

кафедрах,  в  научно-исследовательских  учреждениях  высших  учебных

заведений (НИИ, проблемных и отраслевых лабораториях,  астрономических

обсерваториях,  ботанических  садах,  вычислительных  центрах  и  т.  д.)  и  в

студенческих  конструкторских,  технологических,  экономических  и  других
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бюро.

Руководство  научно-исследовательской  работой  студентов

осуществляют профессора и преподаватели вуза. Могут привлекаться к ру-

ководству  НИРС  также  сотрудники  научно-исследовательских  учреждений

вуза и аспиранты.

4.  Научно-исследовательская  работа  студентов  подразделяется  на

научно-исследовательскую  работу,  включаемую  в  учебный  процесс  и

выполняемую во внеучебное время.

5. Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный

процесс,  предусматривает:  выполнение  заданий,  лабораторных  работ,

курсовых  и  дипломных  проектов  (работ),  содержащих  элементы  научных

исследований;  выполнение  конкретных  нетиповых  заданий  научно-

исследовательского  характера  в  период  производственной  или  учебной

практики; изучение теоретических основ методики, постановки, организации

и выполнения научных исследований, планирования и организации научного

эксперимента, обработки научных данных и т. д. по курсу „Основы научных

исследований”. Названная дисциплина может включаться в учебный план за

счет часов, находящихся  в распоряжении совета вуза.

6.  Научно-исследовательская  работа  студентов,  выполняемая  во

внеучебиое  время,  организуется  в  форме:  работы в  студенческих  научных

кружках;  участия  студентов  группами  или  в  индивидуальном  порядке  в

выполнении  госбюджетной  или  хоздоговорной  тематики,  в  работах  по

творческому  содружеству  и  индивидуальным  планам  преподавателей,

выполняемых  на  кафедрах  и  в  научных  учреждениях  вуза;  работы  в

студенческих конструкторских, проектных, экономических, технологических,

научно-информационных,  переводческих  и  других  бюро,  в  творческих

мастерских  и  студиях  (далее  называемых  СКБ);  лекторской  работы  по

распространению  знаний  в  области  науки,  техники  и  культуры;  работы  в

качестве  преподавателей  физико-математических  школ,  работающих  на

общественных началах.
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Студенческие  научные  кружки  организуются  при  общенаучных  и

специальных  кафедрах,  научных  подразделениях  вуза.  В  них  студенты

составляют  аннотации  и  рефераты  по  отечественной  и  иностранной

специальной  литературе,  овладевают  навыками  проведения  эксперимента

обработки  полученных  результатов,  проектируют  и   изготавливают

наглядные  пособия,  лабораторные  установки  и  технические  средства

обучения, готовят сообщения, с которыми выступают на заседаниях кружков,

научных семинарах кафедры.

Студенты,  как  правило,  включаются  в  число  исполнителей  научно-

исследовательских  работ,  приводимых  кафедрами  и  научными

подразделениями вуза. Поручения студентам, привлеченным к выполнению

указанных работ, должны предусматривать творческие элементы.

Студенческие  бюро  организуются  в  вузах  и  направляют  свою

деятельность на приобретение студентами навыков коллективной творческой

и организаторской работы, а также оказание практической помощи кафедрам

и лабораториям вуза,  предприятиям,  научным организациям в выполнении

исследовательских, проектно-конструкторских и других работ. Деятельность

студенческих  бюро  определяется  ректоратом  вуза  на  основе  типового

положения об СКВ.

7.  Участвующими  в  научно-исследовательской  работе  считаются

студенты,  выполняющие  элементы  самостоятельной  научной  работы  в

области  общественных,  гуманитарных,  естественных  и  технических  наук.

Научно-исследовательская  работа  студентов  завершается  обязательным

представлением  отчета,  сообщением  на  заседании  кружка  или  на

студенческом научном семинаре кафедры.

Научно-исследовательские,  проектно-конструкторские  и  творческо-

исполнительские работы, успешно выполненные студентами во внеучебное

время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в

качестве  соответствующих  лабораторных  работ,  курсовых  и  дипломных

проектов (работ) и других учебных заданий.

224



8.  Научно-исследовательская  работа  студентов  включается  в  общие

планы учебно-воспитательной и научной работы вуза, факультета, кафедры.

Результаты научно-исследовательской работы студентов освещаются в

ежегодном  отчете  вуза  (факультетов,  кафедр)  в  разделе  „Научно-

исследовательская работа студентов”.

9. Общее методическое руководство научно-исследовательской работой

студентов  в  высших  учебных  заведениях  страны  осуществляется

Министерством высшего и среднего специального образования СССР через

Всесоюзный совет  по  научно-исследовательской   работе  студентов.

В  республиках,  крупных  вузовских  центрах  создаются

республиканские,  краевые,  областные,  городские  советы  по  научно-

исследовательской работе студентов.

10.  Ответственность  за  постановку  и  организацию  научно-

исследовательской  работы  студентов  высшего  учебного  заведения  несет

ректор  (на  факультете  -  декан,  на  кафедре  -  заведующий  кафедрой),

возглавляющий совет по научно-исследовательской работе студентов вуза. В

вузах,  имеющих  крупные  факультеты,  могут  создаваться  факультетские

советы  по  научно-исследовательской  работе  студентов  под  руководством

декана.

Мероприятия  по  организации  и  развитию  научно-исследовательской

работы  студентов  проводятся  ректором  вуза,  деканом  факультета,

заведующим кафедрой и руководителем научного подразделения совместно с

общественными организациями.

Из  числа  штатных  преподавателей  кафедры  и  штатных  сотрудников

научных  учреждений  назначается  ответственный  за  научно-

исследовательскую работу студентов на кафедре  или в научном учреждении

вуза.

Министерством высшего и среднего специального образования СССР

утверждено Положение о Всесоюзном совете по научной работе студентов.

Всесоюзный  совет  по  научной  работе  студентов  подчинен  Научно-
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техническому  совету  Министерства  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР.  Главными  задачами  Всесоюзного  совета  по  научной

работе студентов являются:  расширение и углубление знаний выпускников

вузов путем всестороннего развития студенческой научно-исследовательской,

конструкторской  и  творческой  работы,  глубокое  овладение  студентами

марксистско-ленинской  теорией  познания,  а  также  техникой  и  методикой

научных  исследований;  оказание  помощи  народному  хозяйству  путем

использования всех форм   научной работы студентов.

Всесоюзный  совет  по  научной  работе  студентов  осуществляет

методическое руководство работой республиканских, городских (областных)

советов  по  научной  работе  студентов  (советами  СНО),  обобщает  и

распространяет  положительный  опыт  работы  этих  советов  и  вузовских

советов СНО. В соответствии с возложенными на него задачами Всесоюзный

совет по научной работе  студентов знакомится на местах с  постановкой и

состоянием  работы  рес¬публиканских  городских  (областных)  советов  по

научной  работе  студентов  (советов  СНО)  и  вузовских  советов  СНО,

рассматривает их Планы и заслушивает отчеты о их работе; разрабатывает

предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  форм  и  улучшению

методов  организации  студенческой  научно-исследовательской  и

конструкторской работы.

Министерством высшего и среднего специального образования СССР

также утверждено Типовое положение о республиканском совете по научной

работе  студентов  (совете  СНО)  и  Типовое  положение  о  городском

(областном) совете по научной работе студентов вузов (совете СНО).

11.  Студенты,  ведущие  научно-исследовательскую  работу,  могут

объединяться в студенческое научное общество (СНО) во главе с избираемым

этим  обществом  советом  CHO,  работающим  под  непосредственным

руководством  совета  по  НИРС.  В  отдельных  случаях  функции  совета  по

научно-исследовательской  работе  студентов  могут  быть  переданы  совету

студенческого научного общества вуза.
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12. С целью активизации научно-исследовательской работы студентов

Министерство  вышего  и  среднего  специального  образования  СССР,

Академия наук СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюза работников просвещения,

высшей  школы  и  научных  учреждений,  Всесоюзный  совет  по  НИРС,

отраслевые министерства и другие заинтересованные организации проводят:

всесоюзные,  межреспубликанские,  отраслевые  смотры-конкурсы  вузов,

конкурсы научных работ  студентов,  выставки,  конференции,  олимпиады и

другие  массовые  мероприятия,  порядок  проведения  которых  определяется

соответствующими положениями.

III.  Материальное  обеспечение  научно-исследовательской  работы

студентов

13.  Необходимые  материальные  затраты  (на  оборудование,  энергию,

химикаты,  материалы  и  др.),  связанные  с  проведением  научно-

исследовательских  и  проектно-конструкторских  работ,  выполняемых

студентами на кафедрах, в научных учреждениях вуза, в СКВ, проводятся в

установленном порядке за счет средств, выделяемых вузу по госбюджету на

научно-исследовательскую  работу  (ст.  5)  и  за  счет  средств  заказчиков,  с

которыми заключены хозяйственные договора.

Выделение средств на научно-исследовательскую работу  студентов и

контроль за  их расходованием во всех  подразделениях  и  отделах  высшего

учебного заведения осуществляется ректоратом.

Студенты,  участвующие  в  научно-исследовательской  работе,

пользуются оборудованием, приборами и инструментами учебных и научных

лабораторий, кафедр и научных подразделений вуза.

14. Ректору вуза предоставляется право зачислять на работу студентов,

участвующих в  выполнении  научно-исследовательских  работ,  при  условии

хорошей  их  успеваемости,  на  соответствующие  должности,  с  оплатой  их

труда в установленном порядке.

В  период  преддипломной  практики  студенты  могут  зачисляться  для

работы на  соответствующие должности на полный рабочий день. 
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15.  Время,  необходимое  для  руководства  НИРС,  учитывается  в

индивидуальных планах научно-педагогического состава кафедр в пределах

времени, планируемого на учебно-методическую и научную работу.

16. Финансовые взаимоотношения кафедр, научных подразделений вуза

и  СКБ  с  внешними  и  внутренними  организациями  и  их  материально-

техническое  снабжение,  связанное  с  НИРС,  осуществляется  через  НИС

(НИО), бухгалтерию и материально-технический отдел, вуза.

IV. Меры поощрения студентов и руководителей НИРС

За  успехи,  достигнутые  в  научно-исследовательской  работе  и

организации  НИРС,  студенты  могут  награждаться  грамотами  вуза,  по-

четными  дипломами  активиста  НИРС  и  премироваться  денежными

премиями,  бесплатными  путевками  в  дома  отдыха  и  санатории,

иногородними экскурсиями на предприятия, выставки,  конференции.

17.  Студенты-лауреаты  всесоюзных,  республиканских,  городских,

вузовских конкурсов, выставок, конференций, олимпиад и т. п. мероприятий,

активные  участники  и  организаторы.  НИРС  могут  на  основании

действующих положений, награждаться:

- медалями Академии наук СССР с денежными премиями; медалями и

дипломами  Министерства  высшего  и  среднего  специального  образования

СССР;  почетными  грамотами  и  дипломами  ЦК  ВЛКСМ;  медалями,

дипломами ВДНХ СССР; денежными премиями Всесоюзного совета научно-

технических  обществ  и  Центрального  правления  НТО;  грамотами,

дипломами,  денежными  премиями,  значками  и  дру¬гими  наградами

министерств,  ведомств,  вузов,  комсомольских,  профсоюзных  организаций,

научно-технических  обществ,  Всесоюзного  совета  по  НИРС  и  других

заинтересованных организаций.

18. Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу

с хорошей успеваемостью, могут быть рекомендованы к уста¬новлению им

индивидуального графика выполнения учебного плана, а студенты-отличники

- для представления на именные стипендии.
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19.  Студенты,  проявившие  большие  способности  к  научно-

исследовательской работе и добившиеся существенных успехов, могут быть

рекомендованы  для  поступления  в  аспирантуру.  При  этом  в  качестве

рефератов  при  поступлении  в  аспирантуру  могут  быть  приняты  работы,

отмеченные медалями на всесоюзных конкурсах.
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Додаток Е

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от

26 мая 1976 г.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что

инициатива комсомольских организаций по созданию студенческих отрядов

высших  учебных  заведений  для  работы  в  народном  хозяйстве  в  период

летних каникул получила широкое распространение. 

Студенческие  отряды стали  важной формой воспитания  молодежи в

духе  коллективизма  и  коммунистического  отношения  к  труду.  Участие  в

работе  отрядов  способствует  развитию  у  студентов  профессиональных  и

организаторских  навыков.  Наряду  с  этим  отрядами  студентов  проводятся

спортивно-оздоровительные  мероприятия,  ведется  большая  общественно-

политическая и культурно-массовая работа среди местного населения.

В последнее  время значительно расширились виды работ,  в  которых

участвуют  студенческие  отряды.  Студенты  трудятся  не  только  на

строительных объектах, но и на предприятиях пищевой промышленности, на

рыбных промыслах, в сельском хозяйстве, сфере обслуживания.

В  целях  дальнейшего  улучшения  организации  летних  работ

студенческих  отрядов  высших  учебных  заведений  Центральный  Комитет

КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

1.  Установить,  что  план  формирования  студенческих  отрядов

разрабатывается  и утверждается ЦК ВЛКСМ и Министерством высшего и

среднего  специального  образования  СССР  ежегодно,  не  позднее  чем  за  6

месяцев  до  окончания  учебного  года.  Указанный план  разрабатывается  на

основе совместных предложений ректоратов и комитетов комсомола высших

учебных заведений с учетом потребности соответствующих экономических

районов страны В трудовых ресурсах. Распределение студенческих отрядов

по  народнохозяйственным  объектам  осуществляется  по  согласованию  с
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Госпланом СССР с участием заинтересованных министерств и ведомств, как

правило, в соответствии с профилем подготовки студентов в высшем учебном

заведении.

Студенческие  отряды формируются  по  принципу  добровольности  из

числа успевающих студентов, не имеющих медицинских противопоказаний

для данного вида работы.

Работа  студенческих  отрядов  должна  осуществляться  на  основании

заключаемых между соответствующими предприятиями (организациями)  и

отрядами хозяйственных договоров, регламентирующих обязательства обеих

сторон.

2.  Министерству высшего и среднего специального образования СССР

и ЦК ВЛКСМ в 6-месячный срок разработать и утвердить по согласованию с

ВЦСПС, Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам

труда и заработной платы, Министерством финансов СССР, Министерством

юстиции  СССР  и  Министерством  здравоохранения  СССР  Положение  о

студенческих  отрядах  и  форму  типового  хозяйственного  договора  на

вы¬полнение работ этими отрядами.

3. Центральным Комитетам компартий союзных республик, крайкомам,

обкомам, горкомам и райкомам партии усилить внима¬ние к дальнейшему

совершенствованию организации работ студенческих отрядов, оказывать им

всестороннюю  помощь  и  поддержку,  создавать  необходимые  условия  для

эффективной деятельности, проведения идейно-политической  и культурно-

массовой работы.

4.  Советам  Министров  союзных  республик,  министерствам  и

ведомствам, предприятиям и организациям обеспечить:

-  организованный  прием  и  размещение  студентов,  прибывающих  в

составе студенческих отрядов;

-  своевременную  подготовку  необходимого  фронта  работ  и  бес-

перебойное снабжение строек и объектов, на которых работают студенческие

отряды,  строительными  материалами,  механизмами,  транспортными
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средствами,  инструментом,  а  также  создание  дру¬гих  условий,

способствующих высокой производительности труда;

-  соблюдение  при  выполнении  работ  студенческими  отрядами

требований  техники  безопасности  и  установленного  режима  рабочего

времени,  выдачу  членам  студенческих  отрядов  спецодежды,  спецобуви  и

защитных приспособлений по действующим нормам;

-  надлежащую  организацию  быта  и  отдыха  членов  студенческих

отрядов, выдачу им необходимого бытового инвентаря.

5.  Министерству  здравоохранения  СССР  организовать  медицинское

обслуживание  членов  студенческих  отрядов,  привлекая  для  этой  цели

дополнительно  студентов  старших  курсов  и  клинических  ординаторов

медицинских  вузов,  а  также  снабжение  этих  отрядов  медикаментами,

перевязочными  материалами  и  дезинфекционными  средствами  по

утвержденным табелям оснащения.

Предприятиям  и  организациям,  где  работают  студенческие  отряды,

оплачивать  стоимость  медикаментов,  перевязочных  материалов  и

дезинфекционных средств.

6. Министерствам и ведомствам, принимающим студенческие отряды,

обеспечивать совместно с ЦК ВЛКСМ и Министерством высшего и среднего

специального образования СССР обучение членов студенческих отрядов во

внеучебное время по утвержденной 12-часовой программе правилам техники

безопасности  и  навыкам  профессиональной  подготовки  за  счет  средств

предприятий и организаций, в которые направляются отряды для выполнения

работ,  с  отнесением  указанных  затрат  на  предусмотренные  этим

предприятиям и организациям расходы соответственно по охране труда и на

подготовку кадров.

7. Разрешить предприятиям и организациям, где работают студенческие

отряды,  назначать  в  необходимых  случаях  по  представлению  высших

учебных заведений из числа членов студенческих отрядов руководителей и

обслуживающий  персонал  отрядов,  исходя  из  следующих  нормативов
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численности: один руководитель и один повар в среднем на 25 членов отряда,

один  завхоз  в  среднем  на  50  членов  отряда.  Порядок  установления

численности руководителей, завхозов и поваров студенческих отрядов исходя

из указанных нормативов определяется Министерством высшего и среднего

специального  образования  СССР,  ЦК  ВЛКСМ,  министерствами  и

ведомствами,  на  предприятиях  и  в  организациях  которых  работают

студенческие отряды, по согласованию с Министерством финансов СССР.

8. Установить, что на членов студенческих отрядов распространяются

условия оплаты труда, действующие на предприятиях и в организациях, где

они  выполняют  работы,  и,  кроме  того,  за  ними  сохраняется  по  месту

обучения получаемая в установленном порядке стипендия.

Руководителям предприятий и организаций, где работают студенческие

отряды, установить строгий контроль за своевременной выплатой заработной

платы членам этих отрядов. Расчеты за выполненные работы производить с

каждым  членом  отряда  непосредственно  через  кассу  предприятия  и

организации.

Предоставить  руководителям  предприятий  и  организаций  отраслей

народного  хозяйства,  где  установлены  пониженные  нормы  выработки  для

молодых  рабочих,  право  применять  пониженные нормы выработки,  но  не

более чем на 20 процентов, для членов студенческих отрядов.

Расходы, связанные с применением для членов студенческих отрядов

пониженных норм выработки,  производить  в  пределах  фондов  заработной

платы соответствующих предприятий и организаций.

Оплату  стоимости  проезда  членов  студенческих  отрядов  к  месту

работы отряда и обратно, а также выплату им суточных в размере 1 рубля 30

копеек в день за время пребывания в пути и за первые три дня по прибытии к

месту  работы  производят  предприятия  и  организации,  в  которые

направляются для работы эти отряды.

Разрешить министерствам и ведомствам, принимающим студенческие

отряды, оплачивать в необходимых случаях стоимость проезда авиационным
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транспортом  членов  отрядов,  выезжающих  из  районов  европейской  части

страны  для  работы  на  объектах,  расположенных  в  районах  Западной  и

Восточной Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Порядок  приема  на  работу,  продолжительность  рабочего  времени  и

другие условия труда для членов студенческих отрядов устанавливаются в

соответствии с законодательством об условиях труда временных рабочих и

служащих.

9.  Министерствам и ведомствам,  подведомственным им строй¬кам и

подрядным  строительным  организациям,  для  которых  студенческие

строительные  отряды  выполняют  работы,  отчислять  в  распоряжение  этих

отрядов  на  счета  комсомольских  органов  средства,  необходимые  для

организации работы отрядов,  в  размере до 1 процента сметной стоимости

работ,  выполненных отрядами.  Указанные отчисления  производить  за  счет

накладных расходов строительных организаций.

Отчисления  на  организацию  работы  студенческих  отрядов

нестроительного профиля производятся соответствующими пред¬приятиями

и  организациями  в  размере  2  процентов  суммы  заработной  платы,

начисленной членам отрядов за выполненные работы, с отнесением расходов

на себестоимость выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

10.  Рекомендовать  колхозам  и  другим  кооперативным  организациям,

принимающим студенческие отряды, производить оплату труда членов этих

отрядов и стоимости их проезда к месту работы отряда и обратно, выплату

им суточных и отчисления на организацию работы отрядов применительно к

порядку, предусмотренному в пунктах 7, 8 и 9 настоящего постановления.

11.  ВЦСПС,  Министерству  здравоохранения  СССР,  Министерству

высшего и среднего специального образования СССР, а также министерствам

и ведомствам, принимающим студенческие отряды, установить совместно с

ЦК ВЛКСМ контроль за  созданием безопасных условий труда для членов

студенческих отрядов.

12. ЦСУ СССР по представлению Министерства высшего и среднего
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специального образования СССР и ЦК ВЛКСМ в 4-месячный срок утвердить

формы статистической отчетности для студенческих отрядов.

13. Министерству высшего и среднего специального образования СССР

и ЦК ВЛКСМ в 6-месячный срок разработать и утвердить по согласованию с

Министерством финансов СССР формы бухгалтерского учета и отчетности

для студенческих отрядов.
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Додаток Є

О ВСЕСОЮЗНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СМОТРЕ

РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО ВУЗОВ

Приказ-постановление  Министерства  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР,  Секретариата  ЦК ВЛКСМ, Президиума ЦК профсоюза

работников  просвещения,  высшей  школы,  научных  учреждений  и

Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов от 29 августа 1977

г., № 862

1.  Проводить один раз  в  два  года Всесоюзный общественный смотр

работы  студенческих  конструкторских,  исследовательских,  проектных,

технологических,  экономических  и  других  бюро  (СКБ)  высших  учебных

заведений.

Положение о Всесоюзном общественном смотре работы СКБ утвердить

(приложение).

2.  Организационную  работу  по  проведению  общественного  смотра

поручить Всесоюзному совету по научно-исследовательской работе студентов

(НИРС) и базовой организации отдела СКБ — Московскому авиационному

институту.

3.  Министерствам  высшего  и  среднего  специального  (народного)

образования  союзных  республик,  Главному  управлению  вузами  Минвуза

СССР,  ГУУЗам,  УУЗам  министерств  и  ведомств,  имеющих  в  своем

подчинении  вузы,  ЦК  ЛКСМ  союзных  республик,  крайкомам,  обкомам,

горкомам  ВЛКСМ,  республиканским,  областным  (городским)  комитетам

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений,

республиканским, областным (городским) советам  ВОИР:

-  обеспечить  проведение  в  республиках  (гг.  Москве  и  Ленинграде)

Всесоюзного общественного смотра работы СКБ в сроки, предусмотренные

Положением, и своевременное представление во Всесоюзный совет по НИРС

итоговой информации;

-  обязать  ректоров  подведомственных  вузов,  комитеты  комсомола  и
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профсоюза,  советы  ВОИР  вузов  ежегодно  к  15  января  представлять  в

соответствующие  республиканские,  городские  (гг.  Москвы  и  Ленинграда)

советы по научной работе студентов, информацию о состоянии работ СКБ за

предыдущий  календарный  год  по  форме,  приведенной  в  приложении  к

Положению; информацию за 1976/77 учебный год представить к 15 сентября

1977 г.

4. Принять к сведению, что расходы за счет своих средств несут:

- ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных

учреждений в размере 11,3 тысячи рублей и ЦС ВОИР в размере 15 тысяч

рублей на премирование победителей и изготовление знаков лауреатов;

-  ЦК  ВЛКСМ  и  Минвуз  СССР  на  изготовление  дипломов  и

организационные расходы.

5. Управлению делами ЦК  ВЛКСМ изготовить почетные дипломы в

количестве 1 тысячи штук к 1 декабря 1977 г.

Межотраслевому отделу и Управлению делами ЦС ВОИР разработать и

изготовить знаки лауреатов Всесоюзного общественного смотра работы СКБ

в количестве 5 тысяч штук к 1 декабря 1977 г.

Министр  высшего и  среднего специального образования СССР

В.П. Елютин

Председатель ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы

и научных учреждений Т. П. Янушовская

Секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов

Председатель ЦС ВОИР Г. П. Софонов

ПОЛОЖЕНИЕ

о Всесоюзном общественном смотре работы студенческих

конструкторских,  исследовательских, проектных, технологических,

экономических бюро (СКБ) высших учебных заведений СССР

1. Цели  и задачи

Целью Всесоюзного общественного смотра работы СКБ является:
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-  всемерное  развитие  и  совершенствование  исследовательской,

проектно-конструкторской,  технологической,  производственной  работы

студентов;

-  участие  студенческой  молодежи  в  развитии  научно-технического

прогресса, повышении  результативности научно-технических исследований

в  вузах страны;

-  активизация  изобретательской  и  рационализаторской  работы

студентов, их участие в создании и внедрении в народное хозяйство новых

приборов,  устройств  в  технологических  процессах,  а  также  различных

изделий высшей категории качества.

2.  Порядок  проведения  Всесоюзного  общественного  смотра  работы

СКБ

Во  Всесоюзном  общественном  смотре  принимают  участие

студенческие  конструкторские,  исследовательские,  проектные,

технологические, экономические и другие бюро высших учебных заведений

страны, вне зависимости от ведомственной подчиненности.

Всесоюзный  общественный  смотр  работы  СКБ  проводится  с

подведением  итогов  один  раз  в  два  года,  при  этом  особое  внимание

обращается на следующие основные результаты работы:

- количество студентов вуза, участвующих в работе СКБ;

- объем работ, выполняемых в СКБ;

-  характеристики работ,  выполняемых студентами в СКБ (внедрение,

авторские свидетельства, рацпредложения, публикации, экспонаты);

- связь деятельности СКБ с учебным процессом;

- экономическая эффективность работы СКБ;

- количество сотрудников вуза,  руководящих работой студентов СКБ.

Высшие  учебные  заведения  ежегодно  к  15  января  текущего  года

представляют  в  республиканские,  городские  (гг.  Москвы  и  Ленинграда)

советы по научной работе студентов информацию о состоянии работы СКБ за

прошедший  календарный  год  по  форме,  приведенной  в  приложении.
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Представители этих советов один раз в два года (начиная с 1978 г.) в период с

1 февраля по 15 марта изучают состояние работы непосредственно на местах,

обрабатывают информацию и подготавливают предложения о лучших СКВ,

выдвигаемых  на  рассмотрение  Всесоюзного  совета  по  научной  работе

студентов (возможное количество выдвигаемых СКВ от каждой республики,

городов Москвы и Ленинграда по группам вузов ежегодно устанавливается

Всесоюзным советом).

Предложения  о  лучших  СКБ  рассматриваются  и  утверждаются

совместным  постановлением  коллегии  министерств  высшего  и  среднего

специального  (народного)  образования  республик,  ЦК  ЛКСМ,

республиканского  комитета  профсоюза  работников  просвещения,  высшей

школы  и  научных  учреждений  и  республиканского  совета  ВОИР,

соответствующих городских организаций (для гг. Москвы и Ленинграда) и к

30 марта представляются во Всесоюзный совет по БИРС. Одновременно в 4

экземплярах представляется цифровая информация по всем СКБ республики

(суммируются  данные  по  каждому  показателю  формы,  приведенной  в

приложении) и по каждому СКБ, выдвигаемому на премирование.

Всесоюзный  совет  изучает  представленные  материалы,  в  случае

необходимости  с  выездом  на  места,  обрабатывает  информацию  и

подготавливает предложения об итогах Всесоюзного общественного смотра,

для рассмотрения и утверждения постановлением коллегии Минвуза СССР,

Секретариата  ЦК  ВЛКСМ,  Президиума  ЦК  профсоюза  работников

просвещения,  высшей  школы  и  научных  учреждений,  Прези¬диума

Центрального совета ВОИР.

3. Поощрение победителей Всесоюзного общественного смотра

В  целях  поощрения  коллективов  СКБ,  признанных  лучшими  по

результатам  Всесоюзного  общественного  смотра,  учреждаются  следующие

награды и поощрения:

- Почетные дипломы Министерства высшего и среднего специального

образования  СССР,  ЦК ВЛКСМ,  ЦК профсоюза  работников  просвещения,
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высшей  школы  и  научных  учреждений,  ЦС  Всесоюзного  общества

рационализаторов и изобретателей;

- индивидуальные знаки лауреата Всесоюзного общественного смотра

работы СКВ, вручаемые всем членам студенческих конструкторских бюро,

награжденных Почетным дипломом;

-  семь  первых  премий  в  размере  1000  рублей  каждая  с  вручением

Почетного диплома;

-  четырнадцать  вторых  премий  в  размере  700  рублей  каждая  с

вручением Почетного диплома;

-  четырнадцать  третьих  премий  в  размере  500  рублей  каждая  с

вручением Почетного диплома;

-  пятнадцать  поощрительных  премий в  размере 100 рублей каждая.

Премированию  подлежат  студенты,  преподаватели  и  другие  работники,

принимающие активное участие в работе СКБ и оказывающие ему большую

помощь.

Решение о премировании принимает администрация высшего учебного

заведения совместно с общественными организациями.

Студенческие  конструкторские  бюро,  награжденные  по  итогам

Всесоюзного  общественного  смотра,  получают  право  экспонировать  свои

лучшие  работы  на  ВДНХ  СССР  в  павильоне  „Народное  образование”,  в

период проведения выставки „Научно-техническое творчество молодежи”.
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Додаток Ж

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Из  приказа  Министерства  высшего  и  среднего  специального  образования

СССР от 19 июня 1979 г., № 919

Перед  ректоратами,  партийными  организациями  поставлена  задача

сконцентрировать  усилия  профессоров  и  преподавателей  высших  учебных

заведений  на  улучшении  учебно-воспитательной  и  научно-методической

работы. Обеспечить дальнейшее повышение уровня лекций и их значения в

формировании  у  студентов  научного  мышления  и  марксистско-ленинского

мировоззрения.  Добиваться,  чтобы  лекции  носили  проблемный  характер,

отражали актуальные вопросы теории и практики, современные достижения

общественного  и  научно-технического  развития,  способствовали

углубленной  самостоятельной  работе.  Активизировать  семинарские  и

лабораторные  занятия,  являющиеся  эффективными  формами  закрепления

знаний и проявления творческих способностей студентов. 

Во  исполнение  указанного  постановления  ЦК  КПСС  и  Совета  Ми-

нистров СССР приказываю:

9.  Научно-техническому  совету,  Главному  управлению  научно-

исследовательских  работ,  Главному  управлению  высшими  учебными

заведе¬ниями,  Управлению преподавания  общественных  наук  совместно  с

соответствующими  подразделениями  Государственного  комитета  СССР  по

науке  и  технике,  Академии наук  СССР,  министерств  и  ведомств  в  шести-

месячный срок разработать дополнительные мероприятия, направленные на

более  эффективное  использование  научного  потенциала  высших  учебных

заведений  в  решении  важнейших  научно-технических  и  социально-

экономических  проблем,  ускорение  внедрения  полученных  результатов  в

практику,  обратив  особое  внимание  на  улучшение  организации  научно-

исследовательских  работ  вузов  в  тесной  связи  с  задачами  повышения
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качества  подготовки  специалистов  и  научно-педагогических  кадров,  более

широкое привлечение к научно-исследовательской работе студентов. 

242



Додаток З

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Постановление  коллегии  Министерства  высшего  и  среднего  специального

образования СССР, Бюро ЦК ВЛКСМ, Бюро Президиума Всесоюзного совета

научно-технических обществ от 28 июля 1981 г.

Важнейшими  задачами,  поставленными XXVI съездом КПСС перед

высшей  школой,  являются  дальнейшее  повышение  качества  подготовки

специалистов,  эффективности  использования  научного  потенциала  вузов,

укрепление связи с практикой коммунистического строительства. 

Одним из  путей  решения этих задач  в  современных условиях  стало

широкое  привлечение  студентов  к  научно-исследовательской  работе.  В

настоящее  время  на  кафедрах  и  в  научных  учреждениях  вузов  более  2,6

миллиона  юношей  и  девушек  участвуют  в  различных  формах  научного

творчества.  Свыше  320  тысяч  профессоров,  преподавателей,  научных

сотрудников руководят творческой работой будущих специалистов.

Важным средством приобщения студентов к научным исследованиям

стали Всесоюзные конкурсы студенческих научных работ по общественным

наукам,  истории  ВЛКСМ  и  международного  молодежного  движения,

естественным, техническим и гуманитарным наукам.

Научное  творчество,  конструкторская,  технологическая  работа  сту-

дентов  становятся  важной составной частью учебного процесса,  элементы

исследований  внедряются  в  различные  виды  учебных  занятий.  Более

половины  выпускающих  кафедр  включили  в  учебные  планы  учебно-

исследовательскую работу, растет число курсовых и дипломных проек¬тов и

работ, содержащих определенную научно-исследовательскую часть. 

В  420  вузах  работают  студенческие  конструкторские,

исследовательские,  технологические,  экономические  бюро,  научные  и

вычислительные  центры  и  другие  творческие  студенческие  объединения
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ежегодным объемом работ  около 30  миллионов рублей;  к  выполнению 70

процентов  вузовских  научно-исследовательских  тем  привлечены  студенты.

Участвуя  в  научных  исследованиях  и  разработках,  студенты  овладевают

навыками  исследовательской  творческой  работы,  превращают  знания  в

активную  созидательную  силу,  добиваются  определенных  научных

результатов.

Однако  имеющиеся  возможности  факультетов,  кафедр,  научных

учреждений высших учебных заведений  по  более  широкому  привлечению

студентов к конструкторской, технологической и исследователь¬ской работе

используются не полностью. 

В ряде вузов медленно внедряется „Примерный типовой комплексный

план  организации  научно-исследовательской  работы  студентов  на  весь

период  обучения”.  Велика  еще  неравномерность  привлечения  студентов  к

научной работе в различных вузах и регионах. Пятая часть профессоров и

преподавателей,  около  половины  научных  и  инженерных  работников  не

принимают  участия  в  руководстве  научным  творчеством  студентов.

Недостаточно привлекаются студенты к научным исследованиям, ведущимся

на  кафедрах  и  в  научных  учреждениях  вузов.  Еще  слабо  и  не  всегда  на

должном уровне включаются элементы научных исследований в различные

виды  учебных  занятий.  Есть  вузы,  в  которых  эта  работа  вообще  не

проводится.

В целях более широкого привлечения студентов к участию в научных

исследованиях, усиления роли научно-исследовательской работы студентов в

повышении качества  подготовки специалистов и укреплении связи вузов с

производством  коллегия  Министерства  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР,  Бюро  ЦК  ВЛКСМ,  Бюро  Президиума  ВСНТО

постановляют:

1.  Министерствам  высшего  и  среднего  специального  образования

союзных  республик,  министерствам  и  ведомствам,  имеющим  в  своем

подчинении  высшие  учебные  заведения,  советам  ректоров,  ректорам,  ЦК
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ЛКСМ  союзных  республик,  крайкомам,  обкомам,  горкомам,  комитетам

комсомола вузов, республиканским, краевым, областным правлениям научно-

технических  обществ,  советам  первичных  организаций  НТО  вузов,

Всесоюзному, республиканским, краевым, областным, вузовским советам по

научной работе студентов;

1.1. Повысить роль и ответственность коллективов кафедр и научных

учреждений  за  организацию  и  привлечение  студентов  к  конструкторской,

технологической, исследовательской работе, создание атмосферы творчества

и  увлеченности  в  овладении  знаниями.  Обеспечить  привлечение  к

руководству  научным  творчеством  студентов  научно-педагогических

работников кафедр и научных учреждений вузов.

1.2.  Разработать  в  каждом  вузе  на  основе  „Примерного  типового

комплексного  плана  организации  научно-исследовательской  работы

студентов  на  весь  период  обучения”  конкретные  планы,  учитывающие

профиль  подготовки  специалистов,  особенности  и  традиции  высшего

учебного заведения. Подготовку этих планов завершить в шестимесяч¬ный

срок и представить в республиканские (городские г.г. Москвы и Ленинграда)

советы по научной работе студентов для анализа и обоб¬щения имеющегося

опыта.

1.3.  Шире  внедрять  элементы  научных  исследований  в  учебный

процесс,  в  лабораторные,  практические,  семинарские  занятия,  производ-

ственную  практику,  курсовые,  дипломные  проекты  и  работы;  улучшать

постановку  учебно-исследовательской  работы  студентов,  воспитывать  у

будущих специалистов потребность в творческом поиске.

1.4.  Повышать  уровень  научных  исследований,  и  разработок,

проводимых студентам во внеучебное время непосредственно на кафедрах и

в  научных  учреждениях  вузов,  углублять  подготовку  студентов  по

специальности, развивать их творческие навыки и способности.

Осуществить,  в  зависимости  от  профиля  вуза,  дальнейшее  развитие

студенческих  научных  кружков,  конструкторских,  технологических,
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проектных,  исследовательских,  экономических  бюро,  вычислительных

центров,  научных  экспедиций,  различных  творческих  объединений

студентов, укрепление материально-технической базы.

1.5. Обеспечить широкое участие студентов в научных исследованиях и

прикладных разработках,   выполняемых  коллективами  кафедр  и научных

учреждений  вузов  на  основе  госбюджетных  и  хозяйственных  договоров  и

направленных  на  решение  конкретных  научных,  научно-технических  и

социально-экономических задач.

2. Учебно-методическому управлению по высшему образованию Мин-

вуза  СССР  при  разработке  новых  учебных  планов  рассматривать  возмож-

ность включения в них учебно-исследовательской работы студентов. 

3.  Комитетам  комсомола  высших  учебных  заведений  обеспечить

повышение роли комсомольских организаций учебных групп в привлечении

студентов к конструкторской, технологической и научной работе, регулярно

обсуждать  эти  вопросы  на  комсомольских  собраниях,  широко

пропагандировать передовой опыт.

4.  Республиканским,  краевым,  областным  правлениям  научно-

технических  обществ  изучать  потребности  народного  хозяйства  региона  с

целью  определения  тематики  научных  исследований,  конструкторских  и

технологических  разработок,  к  выполнению  которых  могут  привлекаться

студенты.  Рекомендовать  эту  тематику  высшим  учебным  заведениям  для

выдачи студентам заданий на курсовые и дипломные проекты (работы), для

формирования  планов  работы  студенческих  конструкторских,

технологических, проектных, исследовательских, экономических бюро вузов.

5.  Научно-техническому совету Минвуза  СССР,  Отделу студенческой

Молодежи  ЦК  ВЛКСМ,  Организационно-инструкторскому  отделу  ВСНТО

совместно с НИИ проблем высшей школы и Всесоюзным советом по научно-

исследовательской работе студентов:

5.1.  Постоянно  изучать  передовой  опыт  организации  научного  твор-

чества студентов и распространять его в вузах страны.
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5.2.  Разработать  в  пятимесячный  срок  комплексную  целевую  про-

грамму развития организации научно-исследовательской работы студентов в

вузах страны на 1981 - 1985 годы.

5.3. Организовать проведение в 1982 - 1983 годах Всесоюзного смотра-

конкурса вузов  на  лучшую организацию научно-исследовательской  работы

студентов по группам высших учебных заведений.

6.  Учредить  знак  Министерства  высшего  и  среднего  специального

образования  СССР,  ЦК  ВЛКСМ  и  ВСНТО  „За  успехи  в  научно-исследо-

вательской работе студентов” для награждения студентов, преподавателей и

научных сотрудников вузов.

Отделу студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ и Всесоюзному совету по

научной  работе  студентов,  оргинструкторскому  отделу  ВСНТО  в

шестимесячный  срок  внести  на  утверждение  Положение  о  знаке,  его

описание и образец удостоверения.

7.  Редакциям  газеты  „Комсомольская  правда”,  журналов  „Вестик

высшей  школы”,  „Студенческий  меридиан”,  „Техника  и  наука”,

республиканских,  краевых,  областных  молодежных  газет  и  журналов

систематически  освещать  лучший  опыт  организации  научно-

исследовательской  работы студентов,  рассматривая  ее  в  качестве  одной из

важных форм повышения качества подготовки специалистов.

8.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  Научно-

технический  совет  Минвуза  СССР,  Отдел  студенческой  молодежи  ЦК

ВЛКСМ, Организационно-инструкторский отдел ВСНТО.
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	Починаючи реформи, М. Хрущов не обминув й народної освіти. У грудні 1958 р. Верховна Рада СРСР прийняла закон „Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”, що став основою подальшого розвитку радянської школи. В Україні відповідний закон було прийнято у квітні 1959 р. Цей закон складався з чотирьох розділів, останній з яких було присвячено вищий школі. Зокрема, у документі зазначалось, що „завдання комуністичного будівництва вимагають наближення вищої школи до життя, до виробництва, підвищення теоретичного рівня підготовки спеціалістів згідно з новітніми досягненнями науки і техніки” [141, с. 59 ].

