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ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний стан розвитку Української
держави потребує подальшої демократизації всіх сфер життєдіяльності суспільства. Особливої уваги вимагає вища школа, адже студентство є виразником громадської думки, творцем цінностей сучасного і майбутнього, запорукою становлення громадянського
суспільства. А отже, демократизація студентського життя, участь
молоді в роботі органів студентського самоврядування, вироблення
навичок працювати в команді, приймати рішення та відповідально
виконувати їх безпосередньо впливають на процеси державотворення в нашій країні.
Вивчення витоків розвитку студентського самоврядування є
своєрідним історичним досвідом становлення демократії.
Дослідження теорії і практики студентського самоврядування 1917
– 2010 рр., визначення позитивних і негативних тенденцій розвитку цього феномену необхідне для оновлення системи управління
вищих навчальних закладів на основі принципів демократії, гуманізму, відкритості, відповідальності, взаємоповаги, справедливості. Вибір Україною європейського освітнього вектору передбачає
сповідування демократичних цінностей та їх реалізацію в практиці
роботи студентського самоврядування.
Протидія негативним явищам корупції, авторитаризму, соціальної пасивності та песимізму потребує актуалізації молодіжної
активності. Особливе місце в організації роботи органів студентського самоврядування належить аналізу досвіду функціонування досліджуваного феномену.
У Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556 – VII (зі змінами) студентське самоврядування визначено
як невід’ємну частину громадського самоврядування вищих навчальних закладів, засіб захисту прав та інтересів студентів, можливість брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Дослідження розвитку студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України здійснювалось у контексті: висвітлення
провідних тенденцій розвитку філософії освіти (В. П. Андрущенко [10; 159; 524],
Г. П. Васянович [86],
Л. Ц. Ваховський [87],
М. Д. Галів [118], Б. В. Год [132], Л. С. Горбунова [142], В. І. Луго~5~

вий [424; 491; 524; 614], С. В. Курбатов [359; 614] та ін.), історикопедагогічного
аналізу
освітніх
пошуків
і
перетворень
(О. В. Адаменко [4; 766],
Н. М. Гупан [162; 163],
Н. М. Дем’яненко [174], Н. П. Дічек [185], І. І. Драч [614], О. А. Дубасенюк [204],
М.Б.Євтух [217], О. О. Любар [264], В. К. Майборода [436], В. М. Манько [440], О. М. Микитюк [460], І. Ю. Регейло [604], О. В. Сухомлинська [688] та ін.), вивчення тенденцій розвитку вищої освіти
в Україні на сучасному етапі (І. В. Зайченко [230], С. А. Калашнікова
[491; 614], В. В. Камишин [714], Л. В. Кондрашова [305], Т. І. Левченко [375], Н. Г. Ничкало [501], І. Ф. Прокопенко [99], В. І. Рябченко
[620],
О. М. Слюсаренко [646],
Ж. В. Таланова [491;
614],
М. І. Шкіль [806], О. Г. Ярошенко [524; 823] та ін.); проблем виховання у вищій школі (І. Д. Бех [42], А. М. Бойко [62], В. В. Борисов [69],
О. І. Жорнова [219], О. М. Пєхота [525], В. В. Радул [602], Ю. Д. Руденко [205; 526; 617], М. І. Сметанський [647], Т. І. Сущенко [692],
Г. В. Троцко [415], та ін.).
Значний внесок у впровадження ідей студентського самоврядування, як невід’ємної складової демократизації вищої школи,
здійснено Я. Я. Болюбашем, В. І. Даниленком, К. М. Левківським,
М. Ф. Степком, В. Д. Шинкаруком [683]. Питання розвитку студентського самоврядування за кордоном і впровадження європейської
практики студентського самоврядування на вітчизняному ґрунті
знайшли розгляд у роботах Т. І. Бондар [66], Т. Б. Буяльської [78],
І. В. Василенко [81], М. О. Карпуленко [278], Н. А. Костіної [323],
А. В. Підгаєцької [546]; аналіз філософських та соціологічних аспектів функціонування студентського самоврядування відображено
у працях вітчизняних дослідників В. О. Іздебської [257], Л. О. Шеїної [800] та зарубіжних науковців Т. Ю. Баландіної [28], В. В. Овчиннікова [514], Н. О. Помелової [563], Е. О. Столярової [674], І. Є. Тімерманіса 701], В. Н. Яхно [825]. Стратегія розвитку студентського
самоврядування в сучасних умовах і використання потенціалу студентського самоврядування в освітньому процесі вищої школи – в
працях
І. М. Дарманської [167],
В. С. Демчука
[656; 657; 682],
Ю. П. Кращенка [335],
Н. Ю. Лізньової [409],
К. Л. Потопи [578],
В. С. Смерічевської [679],
М. І. Солов’я
[656;
657;
682],
Н. Г. Чибісової [774]; дослідження студентського самоврядування
в певних історичних періодах – у працях В. В. Липинського [417–
~6~

420],
В. М. Мокляка [467],
О. М. Резніченко [606],
Р. В. Сопівника [661].
Аналіз наукових розробок згаданих вище вчених виявив: зосередженість їхньої уваги на вивченні переважно питань учнівського самоврядування; відсутність цілісного наукового дослідження
проблеми з 1917 по 2010 рр., що ускладнює логічно–послідовний,
цілісний розгляд студентського самоврядування в Україні; превалювання робіт описового характеру; дослідження сучасного етапу
розвитку студентського самоврядування; відсутність наукових робіт, які розкривають роль і визначають місце студентського самоврядування в утвердженні демократичних цінностей, становлення і
розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) України, його специфічні особливості, закономірності й тенденції.
Доцільність дослідження підтверджують виявлені суперечності між:
– демократичними перетвореннями на законодавчому рівні та
їх практичною реалізацією;
– досвідом вітчизняного студентського самоврядування й невикористанням цього потенціалу в демократизації вищих закладів
освіти;
– прагненням вищих навчальних закладів впровадити систему
студентського самоврядування і відсутністю знань історії розвитку
студентського самоврядування в Україні, механізмів її функціонування;
– активністю студентів і обмеженими можливостями її гуманного особистісно цінного й суспільно значущого вияву;
– соціальною потребою у висококваліфікованих фахівцях, що
здатні працювати як керівником, так і підлеглим, та несформованістю актуального практико – орієнтованого компонента в системі
вищої освіти.
Названі суперечності засвідчують актуальність обраної теми
дослідження. Соціальна й практична значущість студентського самоврядування, активізація демократичних процесів у вищих навчальних закладах України, важливість вивчення історії розвитку
студентського самоврядування та особливостей його сучасного
становлення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження
~7~

«Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України (1917 – 2010 рр.)».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження входила до тематичного
плану науково – дослідних робіт кафедри педагогіки Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського «Проблеми підготовки вчителя у контексті прогресивних педагогічних
тенденцій та педагогічної спадщини XX століття» та кафедри соціально–гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування ім. С. Й. Макарова «Статус соціально – гуманітарних
дисциплін у технічному вищому навчальному закладі». Дослідження виконане відповідно до науково – дослідних тем Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського «Формування технологічної культури сучасного викладача як складової
його педагогічної майстерності (підготовка магістранта, підвищення кваліфікації молодого викладача)», державний реєстраційний номер 0110U003127; «Професійне проектування і розвиток
професійно успішної особистості в освітньо – виховному середовищі університету» згідно з тематичним планом наукових досліджень НАПН України, затвердженим постановою Президії НАПН
України від 16 грудня 2010 р. № 1 – 7/14 – 393 та 26 грудня 2013 р.
№ 1 – 7/13 – 365.
Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту вищої
освіти Національної академії педагогічних наук України (протокол
від 29 листопада 2010 р., № 11/3–1) й погоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол від 22 лютого 2011 р., № 2 –
2011).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати ґенезис студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в контексті розвитку вітчизняної
вищої освіти у 1917 – 2010 рр., виявити тенденції, закономірності,
принципи та можливості розвитку студентського самоврядування в
сучасних умовах демократизації вищої освіти.
Для реалізації мети поставлено такі завдання:

~8~

– здійснити джерельний аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці та окреслити питання, що потребують
дослідження;
– розробити авторську концепцію й методику дослідження
проблеми розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917 – 2010 рр.);
– удосконалити й модифікувати зміст понять «студентське
самоврядування», «принципи студентського самоврядування»;
– охарактеризувати періодизацію розвитку студентського самоврядування в Україні з 1917 по 2010 р.;
– класифікувати у визначених періодах провідні тенденції,
основні суперечності та закономірності розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах України;
– розкрити принципи, методи та форми студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в контексті розвитку вітчизняної освіти;
– охарактеризувати органи студентського самоврядування у
вищих навчальних закладах України у визначеному історичному
періоді;
– виявити перспективи і шляхи розвитку студентського самоврядування в Україні (1917 – 2010 рр.) та можливості його екстраполяції в сучасних реаліях освітнього процесу вищої школи України.
Об’єкт дослідження – студентське самоврядування в системі
вищої освіти України.
Предмет дослідження – розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в 1917 – 2010 рр.
Методи дослідження. Для реалізації мети і поставлених завдань на різних етапах дослідження використано комплекс методів:
– аналіз, синтез, класифікацію, типологізацію, структурування, доведення, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизацію з метою об’єктивного вивчення розвитку студентського
самоврядування в Україні з урахуванням становлення вітчизняної
педагогічної думки в ХХ ст. й сучасної теорії та практики;

~9~

– ретроспективний,
логіко – системний,
хронологічно –
структурний, зіставно – порівняльний, термінологічний аналіз дисертаційних досліджень, наукової літератури й архівних джерел,
що дав змогу розглядати закономірності, суперечності, тенденції
та принципи розвитку студентського самоврядування в Україні в
часовій динаміці;
– відбір, класифікацію, періодизацію історичних фактів, опитування – письмове й усне, прогнозування для вивчення стану розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України;
– пошуково – бібліографічний метод – для аналізу, систематизації і класифікації архівних фондів, бібліотечних каталогів і
друкованих джерел з теми дослідження;
– метод періодизації – при дослідженні якісних змін на певних історичних етапах;
– контент – аналіз – для вивчення нормативно – правової бази й документальної інформації;
– інтерпретацію й структурно – прогностичний метод – при
формулюванні висновків, рекомендацій та визначенні шляхів удосконалення студентського самоврядування в умовах демократизації освітнього процесу вищої школи.
Хронологічні межі дослідження зумовлені розширенням
мережі вищих навчальних закладів, уведенням в їх життєдіяльність
нових ідеологічних підвалин; функціонуванням студентського самоврядування під егідою комсомольської організації та зміни його
структури в різні історичні періоди до демократичних засад управління в часи незалежності Української держави. Нижня хронологічна межа (1917 р.) детермінована започаткуванням демократичної
системи вищої освіти в незалежній Україні. Верхня хронологічна
межа (2010 р.) зумовлена змінами в нормативно – правовому забезпеченні студентського самоврядування та їх реалізацією в практиці роботи вищих навчальних закладів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому,
що в дисертації вперше:
– теоретично обґрунтовано ґенезис студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України, який до цього часу не
був предметом спеціального дослідження, в ретроспективі (1917 –
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2010 рр.);
– виявлено, розкрито та класифіковано тенденції, суперечності, закономірності розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (організаційно – процесуальні,
структурно – змістові, актуально – визначальні);
– за результатами системного аналізу еволюції розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
як соціально – педагогічного феномена, визначено та обґрунтовано
його основні етапи: 1917 – 1919 рр., 1920 – 1929 рр., 1930 – 1955 рр.,
1956 – 1963 рр., 1964 – 1979 рр., 1980 – 1990 рр., 1991 – 2010 рр.;
– охарактеризовано принципи розвитку студентського самоврядування (демократії, права і законності, виборності, змінності,
гласності, відповідальності, самостійності, ініціативності, активності, чіткої організаційної структури і підзвітності колективу, корисності для кожного вихованця, колективу і суспільства відповідно
до цінностей демократії та гуманізму);
– розкрито форми (загальноуніверситетські збори, студентський парламент, рада, сенат, колегія, студентські спілки та комітети,
ради старост, профспілкові комітети та бюро, молодіжні громадські
організації, штаби, сектори, центри, спілки студентів та аспірантів,
наукові спілки; загони, клуби за інтересами, творчі об’єднання,
студентські ради в гуртожитках, школи) та методи (організаційно –
пізнавальні, формування досвіду управлінської поведінки, соціально – психологічного стимулювання та корекції поведінки, самовиховання) діяльності студентського самоврядування;
– розширено джерелознавче поле проблеми, в науковий обіг
уведено 135 архівних джерел, більшість із яких є унікальними, зокрема: протоколи засідань педагогічних рад, головні книги, річні
звіти, звіти про стан і діяльність Миколаївського учительського інституту (1913 – 1920 рр.), справи Миколаївської округової інспектури народної освіти (1922 – 1930 рр.), протоколи засідань факультетної комісії по студентських справах та річні звіти, доповіді про
роботу Інституту народної освіти (1923 – 1928 рр.), виписки з протоколів засідання районних комітетів незаможних селян з питань
чистки вищих навчальних закладів від чужих радянській владі елементів, про зняття стипендій з дітей середняків (1929 р.), протоко~ 11 ~

ли засідань президії студентського профспілкового комітету
(1980 – 1981 рр.) й інші документи та матеріали;
удосконалено:
– понятійно – категоріальний апарат в аспектах авторського
тлумачення й розкриття змісту базових понять «студентське самоврядування», «органи студентського самоврядування», «принципи
студентського самоврядування» в частині встановлення їх взаємозв’язків і залежностей;
– методологію дослідження проблеми розвитку студентського
самоврядування, що базується на ідеях методологічного, комплексного, антропоцентичного, соціокультурного, цивілізаційного, парадигмально – педагогічного, системного, синергетичного, еклектичного підходів як синтез різних поглядів на проблему
студентського самоврядування з метою всебічного вивчення цього
феномену;
дістали подальшого розвитку:
– наукові підходи щодо розширення й поглиблення змісту,
форм і методів студентського самоврядування в Україні на сучасному етапі;
– основні напрями, перспективні шляхи модернізації студентського самоврядування в Україні за рахунок вивчення форм, методів, змісту вітчизняного самоврядування та узагальнення досвіду
студентського самоврядування зарубіжних країн.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що авторські науково – педагогічні положення, висновки й узагальнення мають практичну цінність для розвитку студентського
самоврядування в Україні на основі врахування тенденцій та закономірностей його розвитку в досліджувані історичні періоди, а також у визначенні й обґрунтуванні перспектив розвитку студентського самоврядування в умовах демократизації вищої школи.
Одержані в процесі дослідження результати реалізовано під час
читання лекцій та проведення семінарських занять із навчальних
дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», що збагатило
новим матеріалом зміст курсів, дало змогу розкрити особливості
становлення студентського самоврядування в контексті розвитку
вітчизняної педагогічної науки, забезпечити засвоєння узагальненого досвіду теорії та історії педагогіки.
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Матеріали дослідження можуть використовуватися в процесі
організації роботи органів студентського самоврядування в системі
вищої освіти, а також розробки спецкурсів і спецсемінарів із педагогіки, історії педагогіки, методики виховної роботи, педагогіки
вищої школи; підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти; організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування із залученням до
роботи молоді.
Зібраний і структурований на засадах проблемно –
хронологічного підходу, об’єктивно проаналізований за допомогою порівняльного методу і узагальнений дисертаційний матеріал
стане надійним підґрунтям для подальших досліджень із загальної
педагогіки та історії педагогіки, теорії і методики виховання. Положення дисертаційної роботи використані в освітньому процесі
Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (акт від 20 травня 2016 р. № 66 – 01/1742), Миколаївським
державним аграрним університетом (акт від 07 вересня 2010 р.
№ 1674), Чорноморським національним університетом ім. Петра
Могили (акт від 25 серпня 2016 р. № 03/677), Національною академією державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького (акт від 9 червня 2016 р. № 26/1/640), а також Ужгородським національним університетом (акт від 1 липня 2016 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні
тенденцій, обґрунтуванні закономірності та суперечності розвитку
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України у 1917 – 2010 рр. У друкованих працях, опублікованих у
співавторстві визначено особливості взаємодії колективу і особистості та роль студентського самоврядування у даному процесі [25].
Встановлено роль Києво–могилянської академії у розвитку ідей
студентського самоврядування [26; 28].
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на кафедрі педагогіки й кафедрі
соціальної педагогіки і соціальної роботи Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (2004 – 2010 рр.), кафедрі соціально – гуманітарних дисциплін Національного універ~ 13 ~

ситету кораблебудування імені адмірала Макарова (2010 –
2016 рр.), кафедрі педагогіки і загальної психології Миколаївського
національного університету ім. В. О. Сухомлинського (2016 р.). Апробація результатів дослідження також здійснювалась шляхом участі в науково – практичних конференціях різних рівнів:
– міжнародних: «Проблеми гуманізації навчання та виховання
у вищому закладі освіти» (Ірпінь, 2005); «Технології педагогічної
освіти: теорія, досвід, перспективи розвитку в умовах Болонського
процесу» (Миколаїв, 2006); «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів
України» (Київ, 2011, 2014); «Українська педагогічна наука у контексті сучасних цивілізаційних процесів» (Івано – Франківськ,
2011); «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті
Болонського процесу» (Київ, 2013); «Фундаментальные и прикладные научные исследования» (США, 2014); «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» (Миколаїв, 2010, 2014, 2015); «Наукові розробки, передові технології, інновації» (Будапешт – Прага – Київ,
2015);
– всеукраїнських: «Теоретико – методичні проблеми виховання
дітей та учнівської молоді» (Київ, 2004); «Соціально – психологічні
аспекти здорового способу життя сучасної молоді» (Чернігів, 2005);
«Методологія, теорія та практика підвищення якості освіти на сучасному етапі» (Сімферополь, 2005); «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: культурологічні виміри шкільної й педагогічної
освіти» (Переяслав – Хмельницький, 2006); «Актуальні проблеми
модернізації освітнього процесу» (Сімферополь, 2006); «Розвиток
педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін» (Миколаїв,
2010); «Наука і вища освіта» (Київ, 2015); «Академічні свободи і автономія університету» (Київ, 2016); «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність» (Миколаїв, 2014, 2015, 2016);
– регіональних: на базі Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (2004 – 2010 рр.) та Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв, 2010 – 2016 рр.).
Публікації. Основні результати дослідження відображено у 40
публікаціях, із них: 1 – одноосібна монографія, 1 програма, 20 –
надруковано у фахових виданнях, з них – 4 статті у закордонних
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наукових виданнях; 5 – у наукових фахових виданнях України
включених до міжнародних наукометричних баз; 13 – у збірниках
матеріалів і тез науково – практичних конференцій; 5 – у збірниках
наукових праць.
Кандидатська дисертація «Виховання гуманістичного ідеалу
старших підлітків у позакласній діяльності» (спеціальність 13.00.07
– теорія та методика виховання), захищена у 2003 р. в Інституті
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися.
Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу,
п’яти розділів, висновків до розділів, списку використаних джерел
(989 найменувань, із них 26 – іноземною мовою, 135 – архівні джерела), двох додатків. Повний обсяг дисертації 454 сторінки, з них
основного тексту – 345 сторінок. Робота містить16 рисунків та 15
таблиць.
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РОЗДІЛ 1
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Висвітлення історико-педагогічного аспекту проблеми
у філософській, історичній, психолого-педагогічній,
соціологічній науковій літературі
Питання студентського самоврядування знаходять своє висвітлення у навчально-методичних та наукових виданнях психолого-педагогічного спрямування, прикладних соціологічних дослідженнях, філософській та історичній літературі. Історикопедагогічне дослідження, як зазначає Н. М. Дем’яненко, – «це завжди діалог минулого і сучасного, минулого й прийдешнього»
[174, с. 3]. Воно неможливе без характеристики джерельної бази.
Від повноти й різнобічності дібраних джерел залежить результативність аналітичної роботи та вірогідність визначених у ході дослідження висновків та рекомендацій.
Вивченням історико-педагогічного аспекту проблеми становлення і розвитку студентського самоврядування в університетах
України охоплені в першу чергу монографії вітчизняних та зарубіжних науковців, навчальні й навчально-методичні посібники та
методичні рекомендації; статті у журналах «Вища освіта України»,
«Вища школа», «Освіта і управління», «Педагогіка і психологія», «Рідна школа», «Філософія освіти», «Філософська думка»,«Шлях освіти»,
газетах «Освіта», «Освіта України» та ін.; збірники наукових праць
академічних установ і вищих навчальних закладів, матеріали науково-практичних конференцій; архівні джерела.
Аналіз джерельної бази досліджуваної проблеми [1–989] зумовив використання умовного поділу для праць у різних галузях соціально-гуманітарних знань [1–854] та архівних джерел [855–989]. До
першої, найбільшої, групи ввійшли роботи психолого-педагогічного характеру [16; 19; 29; 30; 34; 75; 78; 95; 100; 101; 148; 150;154;
157; 174; 244; 261; 278; 375; 417–420; 424; 436; 433; 525; 546; 565;
606; 629; 639; 683;684; 760; 783; 811; 818; 815; 820 та ін.]. Вони синтезували в першу чергу історико-педагогічні дослідження, адже
саме історія педагогіки є інноваційною у роз’ясненні сучасних тенденцій розвитку педагогічної теорії, більш вагомою для розвитку
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мислення майбутніх поколінь [163, с. 21], а, отже, дані відомості мають провідне значення в дослідженні закономірностей студентського самоврядування та визначенні перспектив його розвитку. До даної групи також включено історико-педагогічні праці. Проаналізовані психолого-педагогічні праці навчально-методичного спрямування [42; 111; 277; 316; 352; 356; 415; 434; 453; 454; 523; 564; 656658; 678; 681; 682; 816 та ін.] здебільшого мають тренінговий характер, містять рекомендації учасникам освітнього процесу у вищій
школі та організаторам діяльності органів студентського самоврядування. Психологічне підґрунтя в методиці роботи з молоддю вищих
закладів освіти є необхідною передумовою її успішної реалізації.
Значний інтерес для дослідження становить праця Б. С. Гершунського, який зазначав: «Надзвичайно важлива функція будьякої науки – виразити своє ставлення до досвіду, до розв’язання
і особливо до невирішених проблем освіти в ракурсі свого власного, специфічного аспектного бачення» [124, с. 310]. Із цим неможна
не погодитись. Аналіз, синтез та узагальнення напрямів дослідження обраної проблеми допомагає дотриматися принципів об’єктивності, взаємодоповнюваності інформації, охоплення найбільш
істотних фактів з первинних джерел інформації з метою здійснення найбільш істотних і ґрунтовних теоретичних узагальнень.
У результаті дослідницьких підходів визначено другу групу,
у якій синтезовано філософські праці [10; 41; 65; 124; 127; 146; 159;
181; 258; 320; 324; 336; 337; 417; 423; 427; 515; 609; 616; 697; 698;
786; 797; 801; 805; 810 та ін.]. Слушним є узагальнення Ю. І. Терещенка, що поєднання філософських знань зі знаннями педагогічними – умова і запорука висвітлення мінливого і суперечливого
світу, обстоювання мудрості, раціонально обґрунтованого знання
[698, с. 26]. До того ж без філософського знання, що є основою,
першоджерелом знання педагогічного, неможливий достовірний
розгляд досліджуваної проблеми.
Третя група охоплює соціологічні розвідки з питань ґенези
й становлення студентського самоврядування в університетах України [6; 41; 60; 64; 69; 76;105; 210; 216; 240; 344; 413; 452; 479; 556;
557; 626; 653; 666; 668; 671; 696; 712; 758; 781; 798; 829; 841; 850 та
ін.]. Соціологія виховання через розуміння якісного стану суспільства прагне інтегрувати різні сторони суспільної поведінки і її нас~ 17 ~

лідки. І без урахування конкретних статистичних відомостей
і аналітичних узагальнень соціологічної науки, неможливо здійснювати об’єктивне вивчення педагогічних феноменів.
Зупинимось на загальній характеристиці визначених джерел
дослідження більш докладно. Особливої уваги в ході аналізу наукових праць у царині педагогіки надано історико-педагогічним дослідженням, де розглянуто окремі питання розвитку вищої освіти
в Україні з 1917 по 2010 рр.
Заслуговує на увагу монографія Н. М. Дем’яненко «Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина
ХХ ст.)» [174], у якій всебічно й аргументовано, на основі наукових
праць, архівних джерел висвітлюються питання розвитку вищої педагогічної освіти в період Української Народної Республіки (Центральної Ради, Гетьманату і Директорії). Дана робота дозволяє поглибити розуміння історичної сутності освітніх процесі в у вищий
педагогічній школі суперечливого в ідеологічному розумінні етапу
національно-визвольного руху українського народу. До того ж
у монографії приділено увагу й періоду 1920-1933 рр. Потрібно визначити, що питання студентського самоврядування в роботі не порушуються, проте загальні аспекти історичного поступу системи
вищої освіти України дозволяють визнати її значущість для дослідження. Хроніку діяльності Української народної республіки в педагогічному контексті проаналізовано і в розвідках В. С. Курила [360].
Дослідження шляхів розвитку освіти у 20-х рр. ХХ століття здійснено й у роботі Т. Д. Антонюк [16], проте основну свою увагу дослідниця зосередила на проблемах шкільної освіти.
Період 1920-1930-х рр. знайшов відображення у працях історика В. В. Липинського [417–420]. Його історіографічний доробок
є дуже вагомим і значущим для дослідження. Віталій Володимирович аналізує концепції та моделі освіти в УСРР, прослідковує розвиток мережі навчальних закладів, аналізує кадровий склад освітніх установ, узагальнює стан навчальної, методичної та наукової
роботи у закладах освіти, і що важливо для нашої роботи, розглядає
специфіку життєдіяльності учнівських і студентських колективів,
приділяє увагу і питанню студентського самоврядування. Доробок
В. В. Липинського є найвагомішим серед сучасних досліджень історії освіти 20–30-х рр. ХХ століття.
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Аналізуючи цей період, належну увагу приділено працям сучасників даних подій М. М. Зотіна, Я. П. Ряппо, С. О. Сірополка
[244; 261; 639]. Найбільш фундаментальна історіографічна праця
«Історія освіти в Україні» належить Степану Сірополку [639]. Проте
у даній роботі наявні відомості про діяльність студентських громад, організацію Всестудентських з’їздів, що стали провісниками
студентської демократії. Але інформації про студентське самоврядування в університетах України не подається.
Необхідно зазначити, що робота Я. П. Ряппо [261] вирізняється
наявністю детальної характеристики вищих навчальних закладів
України з 1917 по 1927 роки, а саме, – характеристикою руху студентських кадрів, їх соціального й партійного складу, матеріального забезпечення; аналізом динаміки створення вищих закладів
освіти. Важливим для дослідження є визначення особливостей культуроосвітньої роботи, поруч з академічною діяльністю, та увага
автора до студентських організацій. За словами Я. П. Ряппо, –
«новий пролетарський студент, що не звик до пасивності, не міг
мовчки сидіти й тільки слухати» [261, с. 38], він був активним учасником клубної роботи (гуртків, доповідей, лекцій, вечорів самодіяльності, живих газет, кіно). Заслуговує на увагу й інформація про
роботу профсекцій та комгуртків, діяльність яких представляла самоврядну ініціативу радянського студентства.
Науковий інтерес викликає історичний нарис «Вища школа Української РСР (1917-1967 рр.)» [100; 101]. Авторський колектив
у складі: Ю. В. Бабко, М. А. Бистров, Ф. Я. Горовський, М. В. Коваль,
М. В. Мрига, М. П. Рудько, В. М. Попов, під керівництвом В. І. Пітова,
здійснив узагальнення історії розвитку вищої школи радянського
періоду (1917-1967 рр.). У роботі висвітлені такі напрями діяльності
вищої школи як: навчально-методична, наукова та ідейно-виховна
робота. Недоліком цієї праці є певна заідеологізованість, характерна
роботам радянського періоду, проте увага надана висвітленню питанням студентського руху, організації життєдіяльності студентів та
згадки про студентське самоврядування, визначає її історикопедагогічну цінність при здійсненні дослідження.
Робота В. І. Гришка «Молодь України пореволюційного сорокаліття під совєтами: загальний огляд і деякі підсумки боротьби
молоді в підсовєтській Україні за 40 років (1918-1958 рр.)» [154] не~ 19 ~

се протилежне ідеологічне підґрунтя, проте не має для нашого дослідження значної цінності, так як не містить інформації про діяльність органів студентського самоврядування.
Непересічне значення при вивченні історичного поступу вищої освіти України має монографія В. К. Майбороди «Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.)» [436].
Варто зазначити, що у праці здійснено ґрунтовний аналіз історії
вітчизняної вищої педагогічної освіти в науково обумовлені періоди
становлення вищої школи України (1917-1920 рр., 1921-1928 рр.,
1928-1941 рр., 1941-1945 рр., 1945-1961 рр., 1961-1985 рр.). Визначено організаційні передумови формування вищої педагогічної освіти
України, обґрунтовано умови підготовки вчительських кадрів
у окреслені межами дослідження періоди, здійснено характеристику
розвитку мережі вищих педагогічних навчальних закладів. Важливим для дослідження є характеристика умов навчання студентів (матеріального забезпечення, дисципліни, навчального процесу). Наведена наукова інформація збагачує уявлення про особливості життєдіяльності студентів у різні періоди радянської доби. Крім того, історичний підхід до вивчення вищої освіти, застосований автором, дозволяє закласти підґрунтя до глибокого розуміння закономірностей
досліджуваного феномена, його суперечностей і тенденцій розвитку.
Проблеми ґенези освіти знайшли глибоке відображання
у монографії В. І. Лугового «Педагогічна освіта в Україні: структура,
функціонування, тенденції розвитку» [424]. За словами автора,
знання місця освіти в цілісній культурі, з’ясування специфічної
фундаментальної властивості освітньої системи, що виражає її
сутність, умови та потреби соціокультурного життя, за яких логічно
та історично виникає освітня сфера як відносно автономна, самостійна і стійка культурна область, прояснюють основні функції освіти, тобто її головне призначення, завдяки котрому вона утворилась, існує, утримується, розвивається у складі ширшого системного організму [424, с. 26]. З’ясування закономірностей розвитку
освіти, загальних тенденцій і перспектив її вдосконалення, озброюють знаряддям для історико-педагогічного аналізу досліджуваного феномена в тісному зв’язку з соціально-економічними, культурними, освітніми змінами у суспільстві.
Логіко-системний аналіз вищої університетської освіти у незалежній Україні свідчить, що найбільш фундаментальними у розу~ 20 ~

мінні висвітлення загальних характеристик сучасної вищої освіти
України є праці: «Вища освіта в Україні», написана колективом авторів: Я. Я. Болюбаш, А. М. Гуржій, М. З. Згуровський, К. М. Левківський, В. Л. Петренко, В. П. Погребняк під керівництвом
М. Ф. Степка, за редакцією В. Г. Кременя та С. М. Ніколаєнка [94] та
«Вища школа України: реальність і тенденції розвитку», підготована
науковцями: Г. І. Артемчук, В. В. Попович, Г. Г. Січкаренко [19].
У навчальному посібнику «Вища освіта в Україні» [94] велику увагу
приділено висвітленню державної політики України у галузі вищої
освіти, управлінським аспектам вищих навчальних закладів, порядку здійснення освітнього процесу, соціальному положенню студентів та виділенню перспектив розвитку освітніх процесі в у незалежній українській державі. Монографія «Вища школа України: реальність і тенденції розвитку» [19] у першу чергу спрямована на
визначення проблем, що постали перед сучасною вищою освітою
України. Особлива увага приділяється соціально-психологічній характеристиці особистості викладача вищого навчального закладу.
І що має практичну значущість для дослідження, автори здійснили
аналіз соціальної ролі студентства та ціннісних орієнтацій молоді,
що навчається у вищих навчальних закладах.
Провідні тенденції розвитку освіти в Україні, поруч з такими
країнами як США, Франція та Німеччина, визначені в монографії
Т. І. Левченко «Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах» [375]. Дослідниця слушно зауважує, що розв’язання
проблем розвитку освіти і особистості в педагогічній системі України можливе тільки в глобальному масштабі, в світовому контексті,
тому важливим є виховання суб’єкта навчання планетарного стратегічного мислення, почуття причетності до надбань світової культури, суспільства, планети Земля [375, с. 446]. Актуальним завданням нашого дослідження є відтворення історії розвитку
студентського самоврядування на теренах Української держави. І
особливу увагу при вивченні становлення даного феномену, ми
приділили вивченню життєздатності принципів демократії та гуманізму, які успішно реалізовані в західних системах вищої освіти.
Важливе значення для дослідження мали роботи, присвячені
розвитку студентського самоврядування за кордоном [30; 78; 148;
157; 278; 433; 525; 546; 630; 684; 815; 820]. Вивчення досвіду станов~ 21 ~

лення студентського самоврядування в європейських країнах дозволяє визначити перспективи та шляхи розвитку вітчизняного студентського самоврядування. Прикладне дослідження європейських
систем вищої освіти та аналіз впровадження у життєдіяльність вітчизняної вищої школи ідей студентського самоврядування на основі
досвіду європейських країн здійснене у праці Т. Б. Буяльської «Європейська практика студентського самоврядування в університетах
України» [78]. Праця має важливе значення у розбудові системи вищої освіти в цілому та організації освітньої роботи на засадах демократії в університетах України.
Перша практика застосування вітчизняного студентського самоврядування знайшла висвітлення у праці З. І. Хижняка, В. К. Маньківського «Історія Києво-Могилянської академії» [760]. Участь студентів у діяльності великої та малої Конґенерації, можливість
обстоювати інтереси студентської громади перед адміністрацією,
і навіть у суді, демонструють демократичні засади функціонування
першого вітчизняного вищого навчального закладу.
Практичну значущість становить стаття Резніченко О. М. «Самоврядування як інститут формування особистості фахівця інженерної галузі у другій половині ХХ століття» [606], адже автор приділяє увагу розкриттю особливостей студентського самоврядування
у період, що входить до хронологічних меж дослідження.
Методологічні засади побудови освітнього процесу вищих
освітніх закладів на основі ціннісних орієнтацій досліджували
А. В. Донцов [757], М. М. Дубина [205], Г. А. Дьяур [209], О. А. Кузнєцова [347], І. В. Лебідь [369], Ю. Д. Руденко [525], Л. О. Савченко [623], О. Я. Савченко [624], О. В. Сухомлинська [688], І. Г. Тараненко [694], Є. М. Хриков [765] та інші науковці. Особливу значущість для розгляду обраної теми мають розвідки Є. М. Хрикова [765], адже дослідник ґрунтовно аналізує феномен демократичної культури особистості, що є основою для функціонування
органів студентського самоврядування. Непересічного значення
при організації освітнього процесу мають гуманістичні ідеї, що відображено в дослідженнях Г. О. Балла, М. І. Бахтіна, Г. І. Бубнової,
Т. Г. Віленської, Т. І. Поніманської, К. І. Чорної, В. Штифурака,
В. М. Юрченка [29; 34; 75; 565; 783; 811; 818] та ін. науковців.
Стрижневою працею, що стисло висвітлює специфіку організації роботи органів студентського самоврядування в сучасних
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умовах, містить нормативно-правову базу студентського самоврядування, є посібник Я. Я. Болюбаша, В. І. Даниленка, К. М. Левківського, М. Ф. Степка, В. Д. Шинкарука «Студентське самоврядування
як невід’ємна складова демократизації вищої школи» [683].
За останнє десятиліття у педагогічній літературі вийшла значна кількість навчальних і навчально-методичних посібників, у яких
розкрито окремі питання організації освітнього процесу у вищих
закладах освіти. До їх числа належать праці вітчизняних дослідників В. Д. Базилевича, М. І. Поночовного, І. В. Дзевульської [549];
Л. О. Бєлової [44]; О. Є. Гречаника [150]; В. О. Долгих, Ю. Д. Руденка,
В. І. Шпака [526]; М. І. Солов’я та В. С. Демчука [656; 657; 682];
Л. В. Мафтин [447] та ін.
Так, у Л. О. Бєлової «Виховна система ВНЗ: питання теорії
і практики» [44] виявлено й розкрито основні тенденції розвитку та
функціонування системи виховної роботи в умовах становлення
безперервної освіти.
Вагомим також є посібник О. Є. Гречаника «Управління виховною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі» [150]
у розумінні цілісного поняття «виховна система закладу освіти» та визначенні практико-орієнтованих підходів до аналізу її ефективності.
Вагомий внесок у розвиток методики студентського самоврядування здійснили М. І. Соловей та В. С. Демчук [91; 656; 657; 682].
У їх доробку розкрито методичні аспекти організації виховної роботи у вищих закладах освіти й приділено увагу визначенню напрямів діяльності студентського самоврядування.
При аналізі методичних видань, адресованих проректорам
з виховної роботи, кураторам, спостерігається негативна тенденція: здебільшого автори не приділяють увагу організації роботи
студентського самоврядування. Так, Л. В. Мафтин у навчальнометодичному посібнику «Виховна робота у вузі» [447] подає орієнтовну тематику виховних годин, розробки етичних бесід, конспекти виховних заходів та рекомендації щодо їх проведення, вказівки
щодо індивідуальної і групової роботи зі студентами, проте організація роботи органів самоврядування на рівні академічної групи та
університету не висвітлюється. У методичних рекомендаціях «Планування і проведення організаційно-виховної роботи серед студентів» [549], за авторства В. Д. Базилевича, М. І. Поночовного,
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І. В. Дзевульської та у статті О. В. Корольчука й М. І. Поночовного
«Організаційно-виховна робота серед студентів» [318], поруч
з іншими видами освітньої роботи, коротко розглядаються і організаційно-педагогічні засади студентського самоврядування, проте
тільки на рівні академічної групи. В. О. Долгих, Ю. Д. Руденко,
В. І. Шпак у методичних рекомендаціях «Особливості формування
світогляду студентської молоді» [526] визначають сутність національного світогляду, етапи його становлення, форми і методи формування даного феномену в студентів. Практичний аспект діяльності
викладачів, на думку авторів, має полягати у актуалізації світоглядного компоненту в навчальній роботі та позааудиторній діяльності,
що полягає у відвідуванні музеїв, функціонуванні студентських клубів, проведенні виховних заходів. Позитивним є те, що автори визнають необхідність розвитку студентського самоврядування як запоруки формування світогляду студентської молоді й висловлюють
адекватне нормам демократії його розуміння, проте висвітлення
механізмів становлення студентського самоврядування відсутнє.
Виховні аспекти освітньої роботи в освітніх закладах висвітлені
також у роботах вітчизняних педагогів, до яких належать: І. Д. Бех,
С. Г. Карпенчук, Б. І. Корольов, В. І. Лозова, Г. В. Троцко, О. М. Пєхота,
О. І. Пометун [42; 277; 317; 415; 523; 564] і зарубіжних дослідників:
Л. А. Байкова, В. В. Воронов, Л. К. Гребьонкина, С. В. Кульневич,
В. С. Кукушин, Т. П. Лапоценіна, А. В. Макаров, Л. І. Рувинський,
В. А. Сластьонін, Н. Є. Щуркова [111; 352; 356; 434; 453; 454; 816] та ін.
При аналізі педагогічних праць із питань студентського самоврядування, брали до уваги і видання, адресовані студентам вищих
навчальних закладів. Найбільш ґрунтовними серед них є навчально-методичний комплекс для студентів І–ІV рівнів акредитації
«Студентське самоврядування» [678], підготований Л. І. Даниленком, Г. В. Єльніковою, А. О. Молчановою, О. В. Овчаруком, Л. М. Сергеєвою, О. Є. Кравчиною, Л. М. Оліферою та посібник «Студентське
самоврядування для “чайників”» [681], упорядником якого є Т. Нагалевський. Згадані автори ставлять за мету озброїти студентів знаннями про сутність студентського самоврядування та навичками його організації. Видання містять відомості про природу лідерства,
механізми діяльності студентського самоврядування, документи,
що регламентують його функціонування. Навчально-методичний
комплекс має тренінговий характер і несе велике практичне зна~ 24 ~

чення для організації роботи органів студентського самоврядування у вищих закладах освіти. Посібник «Студентське самоврядування для “чайників”» [681] вирізняється тим, що підготований до видання самими студентами-лідерами самоврядування. Значний
обсяг практичного матеріалу й конкретних порад по оптимізації
роботи студентського самоврядування свідчить про непересічну
роль даного видання у демократичних процесах вищої школи.
Аналіз засвідчив: видання, підготоване активістами громадських організацій О. Каюмовою, Т. Яцків, Я. Хауляк «Участь органів
студентського самоврядування та їх об’єднань у формуванні та реалізації освітньої та молодіжної політики» [279] порушує питання
студентського самоврядування, проте головною метою має організацію молодіжної активності в мережі громадських організацій.
Однак істотним недоліком функціонування таких об’єднань є залежність від визначених політичних сил, що надають підтримку
молодіжним громадським організаціям.
При аналізі робіт психолого-педагогічного характеру нашою
увагою були охоплені наукові статті, адже стаття є основною формою письмової інформації між спеціалістами, які працюють
в одній або суміжних галузях науки [342, с. 160], а отже даний вид
джерел уможливлює розуміння основних тенденцій становлення
досліджуваного феномена, характерних для різних часових проміжків. Основний масив проаналізованих статей було здобуто з журналів «Вища освіта України», «Вища школа», «Освіта і управління»,
«Рідна школа», «Шлях освіти». Вважаємо за доцільне навести результати здійсненого аналізу у порядку, що відображує обсяг корисної для дослідження інформації.
Найбільш глибокого в дослідженні розглянуто журнал «Рідна
школа» («Комуністична освіта», «Радянська школа»), адже період
видання журналу збігається з хронологічними межами дослідження. Крім того, проблематика даного видання відповідає поставленим науковим завданням. Здійснене вивчення 780 журналів «Рідна
школа» («Комуністична освіта», «Радянська школа») з 1922 по
2011 рр. засвідчило, що проблема самоврядування у вітчизняній
педагогіці розглядалась здебільшого з огляду на учнівське середовище:
у
статтях
Г. В. Боровича [70],
В. Л. Зайцева [228],
В. М. Земледенка [239],
М. Ю. Красовицького [334],
В. І. Липсь~ 25 ~

кого [381], І. К. Матюши [447], Л. О. Почекаєвої [580], М. І. Приходька [586], В. Д. Пронікової [596], Б. Г. Тютюна [745], Л. В. Чекараміт [775], К. І. Чорної [785].
Питання студентського самоврядування в радянський період
знаходять вираження в публікаціях журналу про діяльність комсомольської організації. До їх числа належать статті про мету і завдання виховання на комуністичних засадах: В. О. Афонін,
В. В. Борзих [25], І. О. Бартиш [32], П. Близнюк [54], В. І. Войтко [107], Т. В. Главак [125], О. Г. Дзеверин[182], Б. С. Кобзар [289],
Н. Г. Ничкало [501], С. М. Соколовський [652], Б. В. Солдатенко [654],
Г. Г. Шевель [797], П. В. Шостак [808]. У визначеній групі публікацій
висвітлено такі напрями роботи органів студентського самоврядування як шефська допомога школі, суспільно-корисна праця на засадах соціалістичного змагання та стахановських методів, просвітницька робота (всеобуч). Важливо відзначити серед названих
статей публікацію В. І. Войтка [106], адже у даній роботі не тільки
визначено загальні ідеологічні підвалини роботи з молоддю та її
основні напрями, але і йдеться про риси молоді: рухливість і динамічність; захопленість улюбленою справою; підвищений інтерес до
навколишнього світу, життя; відвертість, безпосередність, довірливість, емоційність [106, с. 31–32]. Побудова освітньої роботи зі студентами на засадах психолого-педагогічного підходу, запропонованого автором, створює сприятливі умови для розвитку студентського самоврядування, зростання ініціативності та самостійності студентів, їх підготовки до громадського життя після закінчення вищого навчального закладу.
Науковий інтерес з точки зору визначення ідеологічного вектору виховання студентської молоді, становлять також передові
статті, вміщені як вступні публікації до журналу, без зазначення
авторства [90; 114; 378; 662; 767; 805]. Аналіз даних публікацій дозволяє стверджувати про посилення демократичних тенденцій
у певні періоди. Так, у п’ятдесятих роках у публікації «Величні перспективи розвитку народної освіти в шостій п’ятирічці» [90] міститься заклик «сміливіше залучати студентів до громадського життя учбових закладів, до наукових товариств, більше приділяти
уваги організації їх відпочинку» [90, с. 8]. Наукові товариства
є однією з форм організації студентського самоврядування за умов
добровільності, ініціативи студентів, відкритості, доступності. Роз~ 26 ~

виток даної форми спостерігається саме з середини п’ятдесятих
років ХХ століття. Критичні зауваження, що висловлювались зі сторінок журналу, дозволяють робити висновок про посилення уваги
до організації освітньої роботи зі студентами. Так, у публікації «ХХ
з’їзд КПРС і завдання дальшого розвитку народної освіти і педагогічної науки» [767] зустрічаємо такі тези: слабо поставлена виховна робота і в середніх та вищих школах, комсомольські і профспілкові організації часто не вміють добре організувати дозвілля
молоді, спрямувати по правильному руслу її кипучу енергію
[767, с. 11]. Аналіз статей засвідчує: у другій половині п’ятдесятих
років ХХ століття вступні публікації вирізняються найбільшою увагою до організації та покращення освітньої роботи зі студентами.
Як з’ясовано на основі аналізу матеріалів статей журналу «Радянська школа» («Комуністична освіта»), у значній кількості публікацій висвітлено досвід роботи органів студентського самоврядування в межах комсомольської організації вищих навчальних
закладів: П. Ю. Волобуєв [109], Т. С. Завало [223], О. П. Кондратюк [303], В. К. Майборода [437], Л. С. Новикова [507], В. М. Шашкова [795]. Особливий інтерес становить стаття «Студентська кафедра
комсомольської роботи» [676], де наводиться досвід роботи Луганського педагогічного інституту: комсомольська організація інституту залучає молодь до найрізноманітніших видів громадської діяльності, допомагає озброювати її навичками організаційної, пропагандистської і культурно-масової роботи [676, с. 33] за допомогою
діяльності двох кафедр, – піонерської роботи та комсомольської роботи. Функціонування студентського самоврядування на рівні роботи у складі кафедри, безпосередня участь у науковій діяльності, організації молодіжної активності у вищому навчальному закладі та за
його межами (допомога шкільним комсомольським осередкам, організація педагогічних практик на базі загальноосвітніх середніх закладів) засвідчує високий рівень організації роботи студентського
самоврядування без заідеологізованості та формалізму, що було характерним для значної кількості вищих навчальних закладів.
Наукову увагу привертають публікації журналу з проблем виховання лідерства у студентської молоді. Так, у 1931 році з’являється стаття М. Левіної «Як слід навчати студента втиш’у керувати
людьми» [371], де автор аналізує досвід роботи американського ін~ 27 ~

женера-педагога Е. Сміта. Молодих інженерів, за його думкою, слід
навчати як керувати робітниками на підприємстві. Не організовувати підприємство, а керувати людьми, та ще й у такий спосіб, щоби
керівництво не було дуже помітним, проте досить міцним
[371, с. 155], для чого наставникам необхідно враховувати природні
властивості особистості, набутий досвід, методичну та теоретичну
підготовку та наявні управлінські уміння. Аналіз статті дозволяє визначити рекомендації до викладання (особливості читання лекцій,
використання проблемних ситуацій), підготовки педагогічних кадрів. Підхід до виховання особистості, що пропагується у статті, визначається демократичністю, практичною орієнтованістю та урахуванням потреб особистості студента. Дане уявлення про основи
освітнього процесу збагачує теорію виховання особистості лідерів у студентському середовищі, що узгоджується із завданнями
студентського самоврядування. Проте даний матеріал не був наслідком дослідної роботи вітчизняних учених, а публікувався
в рубриці «За кордоном» і висвітлював результати пошуків зарубіжних науковців.
Огляд публікацій радянського періоду призводить до висновку, що проблема лідерства у студентському середовищі в даний часовий проміжок не досліджувалась, натомість у 1970-1980-х рр.
ХХ століття знаходимо ряд статей, де розглядається питання формування активної життєвої позиції студента: І. І. Кобиляцький [291]; О. М. Коломієць [300]; С. М. Левіна, М. Т. Миленіна [372];
А. Є. Черткова [780]. Вивчення даних публікацій переконує в наявності у авторів єдиного діяльнісного підходу до розуміння сутності
активної життєвої позиції: «Мірило успіху в комуністичному вихованні особистості – її конкретні справи» [300, с. 13]. Варто зазначити, що статті даного періоду містять поруч із педагогічною, й психологічну компоненту. Так, у статті А. Є. Черткової [778] розглядаються проблеми формування колективістської спрямованості
студентів, у контексті радянської теорії колективу, проте із звертанням до особливої сфери діяльності, – спілкування. Автор зазначає, що спілкування в академічній групі є важливим фактором
формування колективістської спрямованості студентів за таких
умов: взаємовпливу офіційної і неофіційної систем спілкування;
збігу офіційних і неофіційних статусів; згуртування колективу академічної групи на основі колективістських соціальних установок
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і ціннісних орієнтацій; керування міжособистісним спілкуванням
у академічній групі через її діяльність [778, с. 31]. Таким чином, незважаючи на відсутність комплексних досліджень проблеми лідерства у радянський період, можна стверджувати про вивчення окремих аспектів даної проблеми, зокрема, організацію особистісної та
групової активності, впливу спілкування на формування оптимальної взаємодії в колективі.
При дослідженні проблеми студентського самоврядування
в радянський період на основі матеріалів журналу «Радянська школа» («Комуністична освіта»), науковою увагою охоплені й публікації, де порушувались питання розвитку вищої школи на Україні
взагалі (М. О. Буцько, М. С. Скопець [77], М. С. Гриценко [153],
М. А. Лескевич [379],
М. П. Рудько [618],
О. М. Філіппов [755],
С. Х. Чавдаров [773], В. І. Чепелєв [776]) та окремих вищих навчальних закладів (В. М. Горбач [141], М. М. Грищенко [155], В. К. Шурубалко [814]). Науковий інтерес для дослідження представляють
публікації, у яких розглядаються питання вияву студентської активності, самодіяльності, ініціативи в межах Київського університету
(В. М. Горбач [141], М. М. Грищенко [155]) та Ніжинського педагогічного інституту (В. К. Шурубалко [814]). Статті В. М. Горбача та
М. М. Грищенка надруковано з нагоди 125-річчя університету імені
Т. Г. Шевченка. Аналіз даних матеріалів засвідчує, що основна увага
авторів спрямована на висвітлення дореволюційного періоду розвитку університету та характеристику участі студентів у революційних подіях. Проте у матеріалі М. М. Грищенка [155] міститься
інформація й про напрями роботи студентського самоврядування
в межах комсомольської організації: суспільно-корисну працю,
просвітницьку діяльність, роботу на цілинних землях. У публікації
В. К. Шурубалка [814] недостатню увагу приділено діяльності студентів, основне смислове навантаження покладено на діяльність
професорсько-викладацького складу, але дана стаття поповнює
уявлення про розвиток вищих навчальних закладі в у радянський
період, і тому долучена до джерельної бази.
Як засвідчує здійснений аналіз, з кінця 80-х рр. ХХ століття на
сторінках журналу підіймаються питання демократичних перетворень в освітній сфері (С. І. Білоусов [49], О. І. Вишневський [92],
Т. І. Мостова [475],
В. В. Ошийко [530],
В. Ю. Чоповський [784],
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О. Г. Яцина [826]), визначення ідеологічних підвалин виховання
підростаючого покоління (М. Я. Антонець [14], А. П. Вірковський [103], О. І. Вишневський [92], Т. І. Закун [236], С. Г. Карпенчук [277], І. В. Лебідь [369], Д. Ф. Ніколенко [503], Н. І. Новикова [508], О. О. Норов [511], І. П. Підласий [547], В. П. Плавич [548],
І. О. Радіонова [601], Л. М. Сіднєв [638]).
Варто зазначити, що спроби освітян переосмислити ідеологічне підґрунтя освітнього процесу в межах радянської системи, на
основі принципів комуністичного виховання, до бажаних змін не
призвели. Так, О. Г. Яцина зазначає: «Ситуація в молодіжному середовищі неоднозначна. Багато в чому вона якісно нова. Від центральних комітетів, комітетів комсомолу це потребує нових підходів, нових рішень» [826, с. 7] і пропонує будувати освітню роботу на
основі розширення демократії і гласності, виконання конкретних
соціально значущих справ, врахування інтересів молоді. Проте, за
словами К.І.Чорної, публікація якої надрукована в тому ж 1988 році, – протягом останнього року з рядів ВЛКСМ вибуло понад два
мільйони осіб [786, с. 49], а отже такі разючі перетворення змінити
в ході переформатування системи освітньої роботи не було можливим. Лише з набуттям Україною незалежності побудова системи
освіти на основі принципів демократії та гуманізму започаткувала
незворотні зміни у освітній системі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.
Науковий інтерес викликають публікації, де розглядаються
проблеми виховання студентів у незалежній українській державі.
Особливий інтерес викликають матеріали, що містять відомості
про діяльність студентського самоврядування (Л. В. Делінгевич [172]; В. О. Іздебська [257]; Н. О. Пустовіт [599]; М. І. Соловей,
В. С. Демчук [656]). Так, у статті Н. О. Пустовіт «Педагогічне значення громадського екологічного руху» [599] наводиться інформація про діяльність студентських дружин охорони природи, що діяли у середині 60-х рр. ХХ століття. Даний період входить до
хронологічних меж дослідження, а отже подані відомості є цінними
для дослідження. Прикладне значення має наведена на сторінках
журналу «Рідна школа», «Програма виховної роботи зі студентами
національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова» [594] (надрукована у 2001 році без зазначення авторства). Адже
до її складу входять не лише мета, завдання освітньої роботи, її
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зміст, але й форми роботи зі студентами, що включають організацію та функціонування студентського самоврядування.
Після здійснення аналізу статей журналу «Рідна школа» («Комуністична освіта», «Радянська школа») можна зробити висновок
про те, що в радянський період проблема студентського самоврядування висвітлювалась з огляду на діяльність в межах комсомольської організації. Питання лідерства та самоврядування починають
висвітлюватися зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році,
проте число друкованих матеріалів, де розглянуто проблему розвитку даних категорій у студентському середовищі незначне.
Здійснений аналіз 40 журналів «Вища освіта України» у період
з 2001 по 2011 рр. дозволяє зробити висновок: у 24 статтях розглянуто проблеми виховання студентської молоді. Як засвідчує аналіз,
у більшості публікацій порушується питання виховання ціннісних
орієнтацій та формування світоглядної культури: формування політичного ідеалу (Г. П. Дашутін [169], О. І. Ковнір [296]; Н. В. Панчук [535]); виховання духовно-моральних цінностей (Т. П. Артімонова [20], А. І. Бойко [62], І. І. Ткачук [709]); становлення гуманістичних демократичних чеснот (В. І. Астахова [22]; М. Ф. Димитров,
Г. В. Онкович [183]; В. П. Коцур [326]; Л. В. Мороз, Б. А. Воронкова [473]; Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський, М. Ф. Степко [616]; В. І. Рябченко [620], С.В.Шейко [802] ); формування світоглядної
та
соціально-психологічної
культури
(Л. І. Білик,
Т. В. Супрун [48]; С. О. Дорогань [192]; О. І. Жорнова [219]; О. О. Заболотська [221]; Г. І. Нестеренко [498], А. К. Похресник [579]).
Однак, проблеми студентської активності, участі в роботі молодіжних організацій та об’єднань на теренах держави, міста та
в межах університету, знаходять вираження лише у публікації
М. Ф. Димитрова та Г. В. Онкович [183]. Автори висвітлюють діяльність Асоціації майбутніх юристів України, Асоціації КВК м. Миколаєва, Асоціації молодих медиків, Миколаївської обласної ліги
молодих підприємців, Миколаївського відділення Асоціації правозахисних організацій студентів України, Центру молодіжних ініціатив «Школа лідерів», Миколаївської спілки молодих аграріїв, Молодіжного об’єднання «Екологічна студентська асоціація», Мистецького центру «Перлини сезону», до якої залучені студенти 17
вищих навчальних закладів міста. Варто зазначити, що участь сту~ 31 ~

дентів у роботі даних осередків позначається на організації самоврядування у вищих навчальних закладах і знаходить вираження
у таких напрямах роботи як волонтерська, трудова, мистецька,
наукова, правозахисна, спортивна, дозвіллєва діяльність.
Вважаємо за доцільне вказати і статті, матеріали яких забезпечують концептуальні засади виховання у вищій школі:
І. Д. Бех [42]; С. І. Голошивець [136]; С. О. Дорогань [192]; М. М. Левшин [376]; Л. В. Мороз, Б. А. Воронкова [473]; Н. В. Скотна [641]. Так,
у статті І. Д. Беха «Законопростір сучасного виховного процесу» [42]
обґрунтовано потребу застосовування до організації сучасного
освітнього процесу педагогіки духовно значущої дії, що має визначені рівні морально-духовного зростання особистості (базовий (субстанційний), структурний, темпоральний, особистісний), власні закони, принципи та вимоги. Зокрема, застосування принципів національної спрямованості, культуровідповідності, гуманізації освітнього процесу, цілісності, акмеологічного принципу, суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, особистісної орієнтації, превентивності, технологізації,
безперечно оптимізує освітній процес у різних типах освітніх закладів. Вивчення даної статті дає підстави для визначення її концептуального характеру щодо освітнього процесу на різних освітніх ланках. Концептуальний підхід властивий також і матеріалу Н. В. Скотної «Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді» [641], адже
автор визначає основні ідеї освітнього процесу, його принципи,
ознаки трансформації. Публікація М. М. Левшина «Проектування
особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання» [376]
відображує практичний блок нової концепції до здійснення освітнього процесу у вищий школі. Представлена модель проектування
особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання унаочнює застосування задекларованих законів, принципів, рівнів освітнього процесу в роботу вищих навальних закладів.
На відміну від першої групи авторів, у публікаціях С. І. Голошивець [136], С. О. Дорогань[192], Л. В. Мороз і Б. А. Воронкової [473] наводяться міркування з приводу певних ідеологічних
підвалин виховання, робочий матеріал для розроблення концептуальних положень організації освітнього процесу на гуманістичних засадах, проте даний факт не зменшує вагомості даних статей. Важливими у прикладному розумінні є матеріали О. Невмержицького [493] та В. Чопея [783], адже в даних статтях дається
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інструментарій для проведення наукових досліджень стану розвитку виховання молоді та обґрунтовуються основні підходи до їх
здійснення.
Аналіз публікацій журналу «Вища освіта України» дозволяє
зробити висновок: за останні десять років у галузі педагогіки вищої
школи здебільшого розглядалися проблеми, що стосуються організації процесу навчання, зокрема впровадження основ Болонського
процесу у життєдіяльність вищих навчальних закладів, тоді як аспекти виховання молоді знайшли розгляд у 24 статтях, більшість
з яких мали філософське спрямування.
При огляді сучасних періодичних видань, що висвітлюють проблеми вищої освіти, вважаємо за доцільне навести результати здійсненого аналізу 60 журналів «Вища школа» в період з 2001 по 2010 рр.
Аналіз матеріалів даного журналу показало, що лише у двох
публікаціях порушується проблема студентського самоврядування:
А. В. Васильєв «Сумський державний університет – ВНЗ, що динамічно розвивається» [82] та Г. Ф. Пономарьова «Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом [566]. Обидві
статті вміщено до рубрики «Управління ВНЗ», їх авторами
є ректори Сумського державного університету та Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. Матеріали вирізняє практична
спрямованість. Їх цінність у визначенні структури студентського
самоврядування означених університетів, ролі даного підрозділу
в системі управління вищого навчального закладу. Вивчення даних
матеріалів дозволяє стверджувати про розвиток ідей студентського
самоврядування в Сумському державному університеті та Харківському гуманітарно-педагогічному інституті та про цінність досвіду даних закладів для вищої школи в цілому.
При аналізі статей журналу «Вища школа» науковий інтерес
викликали публікації з питань організації освітнього процесу
у вищий школі, зокрема його виховному компоненту: І. О. Вакарчук [79]; К. М. Левківський, С. В. Степаненко, Н. В. Тимошенко [373];
В. С. Марцин [443].
Аналіз матеріалів журналу «Вища школа» засвідчив: основна
увага авторів спрямована на освітній компонент діяльності вищих
навчальних закладів, визначення основних тенденцій розвитку
вищої освіти, аналіз функціонування різних типів вищих навчаль~ 33 ~

них закладів України в сучасному освітньому просторі з розбором
позитивних і негативних прикладів ліцензування, акредитації, тестування.
З метою вивчення проблем студентського самоврядування
здійснено аналіз 60 журналів «Шлях освіти» з 1995 по 2010 рр. Аналіз засвідчив, що у двадцяти семи статтях за окреслений період розглядаються проблеми виховання студентської молоді [24; 36; 61;
87; 118; 132; 152; 162; 180; 310; 333; 366; 380; 445; 532; 553; 600; 602;
624; 629; 644; 647; 672; 688; 689; 743; 766; 785].
Як показало дослідження, у значній кількості публікацій порушуються
проблеми
морального
виховання
в
цілому
(В. М. Гриньова [152], Н. А. Сейко [629], О. В. Сухомлинська [688] та
ін.) й таким його напрямам як громадянське та патріотичне виховання
(М. П. Рагозін [600],
С. Г. Рябов [310],
О. В. Сухомлинська [689], К. І. Чорна [310] та ін.). При чому статті, в яких здійснено
аналіз названих аспектів морального виховання, носять теоретикоконцептуальний характер: автори визначають сутність поняття
«громадянськість», «громадянська культура», «громадянські цінності», розглядають патріотизм як складову громадянської культури
особистості. Проте практичне обґрунтування постулатів громадянськості здійснене лише в одній публікації Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності за авторства М. Й. Боришевського, С. Г. Рябова, О. В. Сухомлинської, І. Г. Тараненка, К. І. Чорної [310]. Аналіз засвідчив, що
жодна з названих статей не має предметом спеціального дослідження громадянську культуру студента, а отже, і проблеми становлення студентського самоврядування, у ході якого здійснюється
формування даного феномена, залишаються поза увагою науковців.
Науковий інтерес представляють статті, в яких порушується
соціальний аспект виховання студентської молоді: Т. О. Атрощенко [24], О. В. Безкоровайна [36], Л. А. Липова, М. Ф. Войцеховський,
В. В. Малишев [380], В. В. Радул [602], А. В. Степанюк [672] та ін. Дані матеріали містять ґрунтовні теоретичні відомості щодо комунікативної компетентності молоді, аспектів її соціального самоствердження та соціалізації в широкому розумінні. Навіть публікація
А. В. Степанюк «Про світоглядні орієнтири сучасної молоді» [672],
не віддзеркалює ситуації по сформованості життєвих пріоритетів
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юнацтва, як це заявлено у назві, а обґрунтовує ідеї, що необхідно
довести до свідомості молоді, серед яких провідними автор вважає
принципи інформаційно-біоенергетичного підходу та засади концепції біоцентризму.
Значний внесок у теорію виховання роблять статті Г. М. Лактіонової [366], М. І. Сметанського [647] та О. В. Сухомлинської [689]. Зокрема, у матеріалі О. В. Сухомлинської «Про стан теорії
і практики виховання в освітньому просторі України» [689] визначено компоненти кризи освітнього простору: загальна критика
освітньої ситуації без пропонування конструктивних шляхів реформування освіти та виховання; визначення змісту освіти без
урахування морального потенціалу особистості; протиріччя освітнього простору [689, с. 2] та окреслено мету виховання. Автор наголошує на необхідності реалізації ідей національного виховання,
зокрема громадянського виховання, та подальшого вивчення
принципів гуманного виховання, що має бути стрижнем виховної
системи Української держави.
За результатами дослідження публікацій журналу можна зробити висновок про велику увагу авторів до особливостей проходження
історико-педагогічного процесу на теренах Української держави.
Свідченням даної тези є статті М. В. Богуславського [61], Л. Ц. Ваховського [87], М. Д. Галіва [118], Б. В. Года [132], Н. М. Гупана [162],
М. С. Джонсона [180], М. Ю. Красовицького [333], П. В. Матвієнка,
С. О. Огієнко [445],
Н. О. Падун [532],
Н. С. Побірченко[553],
О.Я.Савченко [624], М. І. Слєпухова [644], О. В. Сухомлинської [688],
Є. М. Хрикова, О. В. Адаменко [766]. Прикладне значення для дослідження становить стаття М. С. Джонсона «Субкультура радянської
молоді і виникнення сталінської педагогіки в тридцятих роках» [180],
адже у публікації наведено історичні відомості про ситуацію, характерну для періоду, що входить до хронологічних меж роботи, а саме
двадцяті-тридцяті роки двадцятого століття. Автор приділяє увагу
висвітленню дитячої злочинності в окреслений період, згадує про
студентські арешти, характеризує недружні стосунки робітників
і студентів та змальовує положення професорсько-викладацького
складу. Попри те, що наведені відомості досить скупі, вони допомагають при зборі фактичного матеріалу для дослідження.
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Аналіз матеріалів журналу «Шлях освіти» дозволяє зробити
висновок про високий рівень наукових досліджень теоретичного
характеру, тематикою яких є моральне виховання та його напрями:
громадянське й патріотичне виховання; наявність у науково-педагогічній думці значного інтересу до вивчення соціальних процесів у середовищі студентської молоді; наявність історико-педагогічних досліджень, де висвітлено освітні процеси у ХХ столітті;
відсутність висвітлення проблем студентського самоврядування.
При аналізі періодичних видань увагою охоплені й 48 номерів
журналу «Освіта і управління» 1998–2010 років. Вивчення даних
друкованих матеріалів засвідчило, що серед публікацій з проблем
виховання, домінують статті з питань гуманізації освітнього процесу (Г. О. Балл [29]; М. І. Задорожна [226]; Д. І. Пащенко [539],
Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко [555]) та формування ціннісних орієнтацій студентства (З. Ф. Донець [190], Ю. А. Іщенко, Л. М. Іщенко [265], Л. П. Морозова [474], Н. М. Поліщук, М. І. Панченко,
І. В. Панченко [558],
В. Г. Постовий [577];
Г. В. Софінська [665],
М. Ю. Чікарьова [782]). Варто зауважити, що названі публікації здебільшого мають соціально-філософську спрямованість та містять
роздуми авторів щодо оптимізації виховання студентської молоді.
Так, у статті Л. П. Морозової «Конфлікт цінностей молоді
в період трансформаційних змін у країні» [474], автор розглядає
конфлікти між різними соціальними групами, зміни у соціальному
устрої, що зумовлюють маргіналізацію суспільства та як наслідок,
ціннісну невизначеність молоді, проблеми з життєвими цілями
й особистісним самоствердженням. Дана стаття характеризується
констатацією соціальної ситуації без визначення шляхів подолання
конфлікту цінностей молоді. Окремі автори (Г. В. Софінська [665],
Н. М. Поліщук, М. І. Панченко, І. В. Панченко [558]) пропонують
ціннісні орієнтири для виховання молоді, проте звуження моральних пріоритетів до цінностей християнської моралі, без урахування
сучасного розуміння принципів демократії і гуманізму, не дозволяє вважати визначені орієнтири такими, що відповідають потребам національного виховання.
Узагальнення результатів вивчення журналу «Освіта і управління» дозволяє зробити висновок про те, що попри незначну увагу
авторів до проблеми виховання студентської молоді (13 статей за
досліджуваний період), прослідковуються наступні конструктивні
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тенденції: дослідження проблем гуманізації вищої освіти; розгляд
аспектів становлення ціннісних орієнтацій студентів; наявність
матеріалів про особливості вияву студентської активності в молодіжному середовищі.
Дослідження статей журналів «Вища освіта України», «Вища
школа», «Освіта і управління», «Рідна школа», «Шлях освіти» дозволяє зробити ряд висновків: у розглянутих працях радянського періоду студентське самоврядування розглядалося у контексті роботи
комсомольської організації; питання виховання лідерства у період
з 1917 по 1980 рр. не знайшло предметного вивчення, натомість
у 80-х роках ХХ століття вивчення проблеми активної життєвої позиції дозволяє стверджувати про увагу науковців до формування
лідерських умінь в учнівської та студентської молоді. Аналіз публікацій у період з 1991 по 2010 рр. засвідчив, що питання виховання
студентів вивчалося в аспекті формування духовності молодого
покоління; на основі цінностей демократичної культури та використання особистісно орієнтованого підходу, на засадах екологічного
виховання, цілісного підходу до освітньої системи вищого навчального закладу, проте більшість праць мають теоретичний характер. Поява публікацій із проблем студентського самоврядування
спостерігається з 1991 по 2010 рр. Проте вони мають здебільшого
концептуальний характер або містять схеми діяльності студентського самоврядування вищих навчальних закладів із коментарями
до них, але дієвість цих схем авторами не аналізується та рекомендації щодо впровадження студентського самоврядування у систему
вищої освіти України не наводяться. Аналіз статей з проблем вищої освіти показав, що у період з 2000 по 2010 рр. основна увага
науковців була прикута до проблем організації навчального процесу на засадах Болонської декларації. В тім наявність значної кількості досліджень, де висвітлюються освітні процеси у ХХ столітті
з історико-педагогічних позицій, дозволяє отримати цілісне уявлення про соціально-педагогічне середовище, в якому розвивається студентське самоврядування.
Важливе місце при розгляді досліджуваної проблеми надане
аналізу збірників науково-практичних конференцій та матеріалів
науково-методичних семінарів, адже дані видання відображують
результати наукової, методичної та освітньої роботи професорсь~ 37 ~

ко-викладацького складу й працівників академічних установ
у напрямі навчання і виховання студентської молоді, зокрема студентського самоврядування.
Увагою охоплено видання «Вісника Львівського університету»
з 1969 по 2010 рр.; матеріали науково-методичного семінару «Вища
школа: проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка з 1998 по 2007 рр.;
збірники наукових праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України та благодійного фонду імені А. С. Макаренка «Педагогічний процес: теорія і практика» з 2002 по 2010 рр.
А також збірники конференцій студентів і молодих вчених: «Студентське самоврядування в Україні» та «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу».
Наведемо результати здійсненого аналізу. Вивчення матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка засвідчило, що у даному виданні
висвітлено проблеми викладання історичних дисциплін (історії,
соціології та політології). Проте значна увага надається вивченню
загальних освітніх тенденцій у вищих навчальних закладах України, прикладом чого є публікації В. М. Половця [560; 561]. У статті
В. М. Половця «Гуманізація і гуманітаризація освіти» [560] розглядаються питання гуманізації та демократизації на концептуальних
засадах. Автор тлумачить названі феномени у вузькому та широкому значенні, й розглядає поняття фундаменталізації, діяльнісного спрямування, національного характеру освіти; висвітлює аспекти діяльнісного підходу у реалізації даних процесів. Матеріали
В. М. Половця характеризують основні засади функціонування
освіти в Україні й опосередковано допомагають при вивченні феномена студентського самоврядування.
Особливий інтерес представляють статті, автори яких досліджують студентську молодь: В. М. Половець «Сучасний навчальний
процес у вузі та взаємодія викладача і студента» [561], О. Ф. Редько
«Штрихи до соціального портрета студентської молоді» [605].
Результати дослідження О. Ф. Редька свідчать, що серед студентської молоді відбувається падіння престижу цінностей патріотизму, національної гідності. Науковий інтерес викликає порівняльний аналіз соціальних рис молоді у 2000–2001, 2001–2002, 2005–
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2006 навчальних роках. Статистичний матеріал, поданий у статті,
становить цінність для дослідження.
Аналіз матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка призводить до висновку, що науковий пошук авторів здебільшого спрямовано на
вивчення політичних і соціально-економічних проблем суспільства, з методичним спрямування на їх вивчення у системі вищої
освіти. Окрему увагу автори приділяють питанням реформування
вищої школи, входження України до європейського освітнього
простору та проблемам життєдіяльності студентської молоді. І хоча
за досліджуваний період зустрічаються лише дві статті, що порушують проблеми студентської молоді, матеріали науково-методичного семінару представляють цінність для дослідження.
До видань, охоплених аналізом, включено збірник наукових
праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН
України та благодійного фонду імені А. С. Макаренка «Педагогічний процес: теорія і практика» з 2002 по 2010 рр.
Аналіз публікацій, вміщених у даному виданні, засвідчує, що
основний масив статей порушує проблеми організації навчального
процесу та оптимізації методів викладання у вищому навчальному
закладі. Увага авторів приділяється й проблемам духовності: матеріали протоієрея Анатолія Затовського «Духовність та її саморозуміння дорослою людиною» [237], С. О. Соломахи «Духовність особистості як педагогічна проблема» [660]; та питанням морального
виховання: О. М. Власенко «Формування моральних цінностей майбутніх учителів» [104], Н. І. Богданець-Білоскаленко «Особистість як
соціальний індивід на основі освітнього ідеалу» [60], Г. І. Іванюк
«Освітні ідеали людини на зламі епох» [255], Т. І. Люріна «Сучасні
тенденції формування ціннісних орієнтацій особистості студента
у контексті духовного освітнього простору» [430]. Проте моральне
виховання особистості, зокрема, формування її духовності, не є метою дослідження.
Науковий інтерес викликає стаття О. П. Кондратюка «Соціальний розвиток особистості як важливе завдання виховної роботи
профтехучилищ» [304]. Автор звертається до відомостей щодо роботи Всеукраїнських молодіжних і дитячих організацій і комітетів,
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досліджує цілі (інтереси, за автором) їх роботи: економічні, фінансові фонди підтримки молоді – 48%; юридичну, правову підтримку
– 38%; інтерес и дозвілля – 31% ; економічні інтереси – 17%; молодіжні профспілки – 14%; молодіжні організації на зразок комсомолу – 7%; політичні організації молоді – 6% [274, с. 70]. Проте автором не приділяється належної уваги питанням самоврядування, як
важливої складової освітньої роботи.
С. О. Нікітчина у статті «Коріння української демократії в освіті» [502], висвітлює етапи розвитку вітчизняної освітньої системи,
починаючи з дохристиянського періоду до наших днів. Матеріали
мають швидше описовий характер і питання самоврядування не
порушують, хоча й у козацьких школах, і у Києво-Могилянській
академії, діяли органи самоврядування на демократичних засадах.
Матеріали В. Г. Кременя «Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття» [337], Н. Ю. Лізньової «Проблеми професійного становлення особистості керівника навчального закладу» [410], А. В. Свєтлорусової «Професійна підготовка
керівників вищих навчальних закладів до мистецтва бути управлінцями» [628] привертають увагу тим, що заявлена авторами наукова проблема могла б включати питання демократизації вищого
навчального закладу, в тому числі й проблему студентського самоврядування. Проте дослідники зосереджують науковий пошук на
професійних характеристиках, не приділяють належну увагу аспектам студентського самоврядування.
У статті Н. В. Назаренко «Активність студентів як показник ефективності педагогічної технології» [480] приділено увагу психологічному феномену активності студентів, що досліджується й у ході реалізації ідей студентського самоврядування, проте освітня галузь його
застосування звужує коло дослідницьких завдань. Натомість публікація І. М. Дарманської «Із досвіду організації студентського самоврядування в вищому педагогічному навчальному закладі» [167] становить значну цінність для дослідження. І. М. Дарманська наводить
узагальнення досвіду діяльності студентського самоврядування
у Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті. Основою
ефективної діяльності студентського самоврядування автор вважає
розподіл обов’язків між студентами та принцип змінності у самоврядних органах. Головною структурною ланкою самоврядування
в наведеному дослідженні є академічна група. Стаття має приклад~ 40 ~

ний характер, містить відомості про документацію студентського самоврядування, діяльність секторів на рівні академічної групи.
Аналіз статей збірника наукових праць Інституту педагогіки
і психології професійної освіти АПН України та благодійного фонду імені А. С. Макаренка «Педагогічний процес: теорія і практика»
засвідчив, що авторами розглядаються проблеми педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу, питання підготовки майбутніх учителів, обґрунтування особистісно-орієнтованої
парадигми організації освітнього процесу в освітніх закладах; проблеми порівняльної педагогіки, освіти дорослих (мистецької, економічної, медичної), вивчення історико-педагогічної спадщини
видатних освітніх діячів. Питання виховання знаходять менше відображення. Серед розглянутих матеріалів лише одна стаття розкриває проблеми студентського самоврядування.
При аналізі обраних збірників, найбільший науковий інтерес
становить «Вісник Львівського університету», адже дане видання
має тривалу історію та багатий матеріал для історико-педагогічного аналізу. Оскільки до розгляду взято публікації радянського
періоду та часів незалежності, вважаємо за доцільне дати аналіз
даних матеріалів за двома хронологічними групами.
Аналіз статей серії «Питання педагогіки вищої школи» дозволив
визначити такі напрями педагогічного пошуку українських науковців радянського періоду в галузі виховання: вища школа як об’єкт
конкретно-соціальних досліджень (Д. Д. Низовий [499]); виховний
вплив традицій університету (Є. І. Приступа [585]); патріотичне та інтернаціональне виховання (Л. Г. Баїк [27], Г. Г. Бикова, Ж. Л. Патрушева [46]); громадянське виховання (В. Г. Лобачова [414], А. М. Кухта [363], К. П. Ятлук [824]); естетичне виховання (Д. А. Брагінець [74]);
моральне виховання (Л. Г. Баїк [27], О. Л. Баїк [27], П. Й. Гранат [149],
Н. М. Дідух [184], А. М. Кухта [363], Г. Є. Литвинова [408], М. М. Ненчук [27], О. В. Неровня [497], В. К. Савинець [622]); формування гуманних поглядів (Б. І. Тимохін [702]); громадські організації у вищому навчальному закладі (К. К. Кондратюк [302]). Аналіз статей засвідчує: більшість матеріалів порушують питання морального виховання
студентів (десять публікацій).
Аналіз статті К. К. Кондратюка, на прикладі Львівського університету, дозволяє отримати досить розгорнуту інформацію про по~ 41 ~

зааудиторну самоврядну активність студентів, яка хоч і мала досить чітку аргументацію з боку ВЛКСМУ, проте розкривала можливості для самореалізації студента у царині морального, розумового,
трудового, фізичного та естетичного виховання.
Аналіз доробку праць педагогічної серії Вісника Львівського
університету періоду незалежності дозволяє визначити такі напрями наукового пошуку авторі в у галузі виховання: національне виховання
(Б. С. Непорадний [496]);
моральне
виховання
(Л. О. Бобко [299], Г. П. Васянович [300; 301], С. П. Гнатенко [302],
Т. К. Завгородня [224], А. І. Калініченко [269], А. Д. Коньков [313],
Ю. Миронович,
Л. Ф. Пашко [459],
М. В. Роганова [612],
Ю. В. Ситнікова [637], Н. О. Ткачова [708], С. Б. Цюра [772]); гуманна
педагогіка (Л. О. Бобко [56], С. М. Вдович [89], А. І. Ушаков [752],
О. С. Хорошайло [764]); самовиховання (А. І. Калініченко [269],
Т. Г. Тюріна [744]); діяльність українських молодіжних організацій
(О. В. Лісовець [411], І. Я. Міщішин [465]); виховний вплив студентського середовища (Р. Г. Новгородський [504], С. Б. Цюра [722]); дозвіллєва діяльність студентства (І. М. Шевчук [799]); виховна система
вищого навчального закладу (Х. П. Мазепа [431], М. С. Швед [796]);
студентське самоврядування та виховання лідерства (О. А. Гніздилова [130], Н. Ю. Лізньова [409], І. С. Миськів [461]).
Названі напрями якісно відрізняються від вектору наукових
пошуків радянського періоду. Як показав аналіз, значно зростає
науковий інтерес до позааудиторної діяльності студентів, виховання лідерських умінь у мережі самоврядних організацій університету та громадських і молодіжних організацій на рівні міста та країни. Позитивною є тенденція вивчення гуманістичних аспектів
виховання
на
національних
засадах
(Л. О. Бобко [299],
С. М. Вдович [89],
Б. С. Непорадний [496],
А. І. Ушаков [752],
О. С. Хорошайло [764]).
З масиву статей періоду незалежності особливий інтерес становить праця Н. Ю. Лізньової «Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування» [409]. Принципи підготовки спеціалістів, визначені Н. Ю. Лізньовою, відповідають вимогам часу, мінливості
ринку праці та необхідності прилаштовуватись до динаміки розвитку
суспільства молодій людині. Проте стаття виграла б, якби автор визначила більш предметно принципи роботи студентського самоврядування, що повинні регулювати взаємодію лідера і команди.
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Аналіз статей педагогічної серії «Питання педагогіки вищої
школи» Вісника Львівського університету дозволяє зробити такі висновки. За радянських часі в у збірнику розглядались проблеми
конкретно-соціальних досліджень у галузі вищої освіти, питання
виховного впливу традицій університету, проблеми патріотичного
та інтернаціональне виховання, громадянського виховання, естетичного виховання, формування гуманних поглядів, висвітлення
діяльності громадських організацій у вищому навчальному закладі.
Проте більшість матеріалів порушують питання морального виховання студентів. За часів незалежності зростає частота виходу збірників та їх обсяг. У цей період розглядаються питання позааудиторної діяльності студентів, вивчення гуманістичних аспектів виховання на національних засадах. І хоча у невеликій кількості, проте
з’являються публікації, у яких розглядається питання виховання
лідерських умінь у мережі самоврядних організацій університету та
громадських і молодіжних організацій на рівні міста та країни.
Науковий інтерес при вивченні проблеми становлення студентського самоврядування становлять і збірники конференцій
студентів і молодих вчених із даної проблематики. Вважаємо за
доцільне визначити серед таких видань збірник статей «Студентське самоврядування в Україні» [73] та Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих вчених і студентів «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» [74].
Збірник статей «Студентське самоврядування в Україні» [680]
видано позапартійною неприбутковою організацією «Молодіжна
альтернатива», що функціонує з 1994 року. Мета даної організації:
реалізація освітніх програм із залучення молоді до участі в політичному житті країни. У рамках проекту «Студенти для парламенту» фінансованого Національним фондом підтримки демократії
(NED), з 1996 року проходять стажування студенти та аспіранти київських вищих навчальних закладів, працюють помічникамиконсультантами народних депутатів та беруть участь у роботі аналітичних груп при Верховній раді України. До збірника вміщено
статті учасників даного проекту.
Доцільним є наведення аналізу системи студентського самоврядування очима студентських лідерів. У статті Уляни Ванькович
«Український досвід студентського самоврядування: тенденції,
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проблеми» аналізується діяльність Всеукраїнської студентської ради, визначено недоліки її роботи: ні неодмінної для демократії виборності персонального складу, ні наявності альтернативних кандидатур; не передбачено указом і необхідності представлення в цьому
органі найпотужніших студентських організацій, студентських
профспілок, органів студентського самоврядування [680, с.11–18].
Автор іронічно називає органи студентського самоврядування «органами студентського самоврятування» [680, с. 14] та пропонує реформування галузі за допомогою внесення змін до закону України
«Про вищу освіту».
Стаття Т. Казаненка «Студентське самоврядування – інструмент удосконалення навчально-виховного процесу» [267] примітна
глибинним аналізом структури органів студентського самоврядування, окрема зосередженням уваги на завданнях і напрямах діяльності наукового товариства, організації дозвілля студентів. Автор
також звертає увагу на проблеми комерційних вищих навчальних
закладів, де на його думку, права студентів обстоюються неналежним чином і наводить приклади демократичного устрою студентського самоврядування у Києво-Могилянській академії, університеті імені Т. Шевченка, Київському національному університеті
культури і мистецтв.
Є. А. Близнюк [679, с. 22–24], при аналізі досвіду розвитку студентського самоврядування у Сполучених Штатах Америки, зазначає, що лідерські уміння виробляються у ході вправляння навички
керувати та виконувати накази через волонтерську роботу в наступних сферах: навколишнє середовище (тварини, організація відпочинку, допомога при катастрофах), здоров’я (донорство, інваліди,
допомога при шпиталях, виховання/освіта (позашкільна програма,
коледж, освіта дорослих), безпритульні та голодуючі (забезпечення
та організація харчування, збір харчування, робота у притулках), діти й родини (критичні ситуації), кампус (прикраси, гласність), фандрайзинг, навчання комп’ютерним технологіям тощо [679, с. 23].
Автор навіть згадує педагогічний термін, що мав активний обіг у 80х роках ХХ ст. у вітчизняній педагогіці, – «активна життєва позиція»
та застосовує його до американської системи студентського самоврядування.
Проблема формування лідерських навичок знаходить розгляд
також у статтях Н. І. Ключанцевої [287] та Н. Д. Яценко [679, с. 114–
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115]. Матеріал Н. Д. Яценко привертає увагу запропонованою системою рейтингової оцінки самоврядної активності студентів протягом їх навчання в університеті.
Аналіз публікацій засвідчив, – для всіх матеріалів характерні
такі особливості: висвітлення студентського самоврядування із визначенням сутності даного феномена, прав та обов’язків органів
студентського самоврядування, законодавчої бази; виділення проблем і недоліків у роботі студентського самоврядування: дуалізм
студентського самоврядування та студентської профспілки, формалізована структура, недостатнє фінансування; визначення шляхів оптимізації діяльності органів студентського самоврядування,
згідно з проектом внесенням змін до закону України «Про вищу
освіту», запропонованим В.Кириленком: надання органам студентського самоврядування ознак юридичної особи, фінансування органів студентського самоврядування шляхом надання не менше 1%
коштів, які ВНЗ отримав за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, і плюс 10 % стипендіального фонду ВНЗ; надання
студентам та аспірантам не менш як 15 % квоти в складі вченої ради університету, інституту чи факультету, надання всім студентам
ВНЗ рівних прав на участь у самоврядуванні» та участь органів студентського самоврядування в розгляді питань про відрахування
студентів або аспірантів, підвищення плати за навчання, поселення
або виселення з гуртожитків [680, с. 17].
Аналіз статей збірника «Студентське самоврядування в Україні» дозволяє зробити висновок про те, що студентство більше зацікавлене у висвітленні змісту, проблем і заходів реформування студентського самоврядування, адже академічних видань, за участю науковців із науковими ступенями і вченими званнями з питань студентського самоврядування, за досліджуваний період не зустрічаємо.
Доказом молодіжної активності у сфері студентського самоврядування є і збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції
молодих вчених і студентів «Студентське самоврядування в контексті
болонського процесу» [679], яка організована Донецьким інститутом
Міжрегіональної академії управління персоналом. У конференції заявлено шістдесят доповідей студентів та молодих науковців за напрямами: нормативно-правова база студентського самоврядування,

~ 45 ~

міжнародні та вітчизняні студентські організації, пріоритетні форми
та методи діяльності студентського самоврядування.
Аналіз засвідчив, що в частині матеріалів розглядаються питання модернізації вищої освіти України в контексті болонського
процесу, проте проблеми студентського самоврядування у них не
порушуються. У тридцяти п’яти статтях розглядаються питання
студентського самоврядування. Особливий інтерес представляють
матеріали, в яких здійснено аналіз вітчизняного досвіду діяльності
органів студентського самоврядування (статті С. Д. Акименко,
А. С. Гуценко, Д. Д. Дмітрієва, Є. С. Жигуліна, Н. І. Ключанцевої,
Т. М. Ковальової, М. О. Трифонової, Т. Є. Фоміна, С. С. Шрамко,
В. М. Юрченко). Більшість із названих публікацій мають приклади
функціонування дієвих структур студентського самоврядування
конкретних вищих навчальних закладів. Викликає цікавість неоднозначна оцінка роботи студентської профспілкової організації:
від критики даного формування як негативного надбання радянських часів (Д. Д. Дмітрієв, А. С. Гуценко) до схвалення роботи профспілки студентів (С. Д. Акименко, М. О. Трифонова, С. С. Шрамко)
і цілковите позитивне ставлення до традицій закладених
у радянський період (С. Д. Акименко, М. О. Трифонова).
При аналізі публікацій зустрічаємо і термінологічні розходження у визначенні поняття «студентське самоврядування». Більшість авторів акцентує увагу на бажаності зростання самостійності
студентів при вирішенні питань молодіжного життя. Проте окрема
група авторів зосереджує увагу на необхідності управління самоврядними процесами з боку ректорату, деканатів (М. М. Шкляр,
В. М. Юрченко).
Науковий інтерес представляють матеріали, де здійснено аналіз зарубіжного досвіду впровадження ідей студентського самоврядування у порівнянні з вітчизняними вищими навчальними закладами (Є. А. Близнюк, А. С. Гуценко, А. Б. Литвиненко, М. М. Шкляр).
Значне місце у згаданих статтях відводиться формуванню лідерських умінь і навичок через участь у лідерських програмах.
Аналіз матеріалів міжвузівської наукової конференції молодих вчених і студентів «Студентське самоврядування в контексті
болонського процесу» [679] засвідчив, що у більшості статей розглядаються проблеми студентського самоврядування; частина матеріалів містять загальний аналіз проблем вітчизняної та зарубіж~ 46 ~

ної вищої школи. Мають місце аналіз процесу формування лідерських умінь студентів, зіставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування студентського самоврядування.
На відміну від згаданої вище групи науково-методичних збірників, видання збірників статей «Студентське самоврядування
в Україні» [680] та конференції молодих вчених і студентів «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» [679]
мали разовий, тематичний характер. Проте в цьому є й переваги,
адже усі статті спрямовані на проблему, що безпосередньо стосується нашого дослідження.
Названі збірники розширюють уявлення про сучасні характеристики студентського самоврядування в університетах України,
містять аналіз основних проблем, що стоять перед молоддю на
шляху до демократичних перетворень та пропозиції щодо оптимізації даних процесів.
Здійснений аналіз матеріалів науково-методичного семінару
«Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції» Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; збірників статей педагогічної серії «Питання педагогіки вищої школи» Вісника Львівського університету; збірників науково-практичних
конференцій «Студентське самоврядування в Україні» та «Студентське самоврядування в контексті болонського процесу» дозволяє
зробити висновки, що в радянський період увагою науковців охоплені питання морально-патріотичного, інтернаціонального, громадянського, естетичного виховання; формування гуманних поглядів; висвітлення діяльності громадських організацій університетів.
За часів незалежності науковий розгляд знаходять питання національного виховання; вивчення позааудиторної діяльності студентів; дослідження зарубіжного досвіду у сфері виховання, входження
України до європейського освітнього простору на засадах болонського процесу.
За результатами здійсненого аналізу у виданнях матеріалів
науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки,
тенденції» Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка, збірників статей педагогічної серії «Питання
педагогіки вищої школи» Вісника Львівського університету, кількість статей з питань формування лідерських умінь студентів та дія~ 47 ~

льності органів студентського самоврядування незначна. Натомість
у збірниках науково-практичних конференцій студентів та молодих
учених «Студентське самоврядування в Україні» та «Студентське
самоврядування в контексті болонського процесу» розглядаються
зміст, форми, правові засади функціонування студентського самоврядування; досліджується досвід роботи студентського самоврядування у таких країнах як Сполучені Штати Америки, Польша, Германія; визначено проблеми вітчизняного самоврядування та
запропоновано шляхи їх подолання. А отже молодіжна активність
у сфері вивчення проблем студентського самоврядування в Україні
значно вища від активності дипломованих науковців. І збірники
статей студентів і молодих науковців хоча й не вирізняються академічністю викладу, проте мають живий фактичний матеріал, корисний для прикладного аналізу проблеми розвитку студентського самоврядування на теренах незалежної української держави.
Системний аналіз психолого-педагогічних праць також засвідчив, – питання самоврядування вивчалося здебільшого
з огляду на учнівське середовище:
– у класичній педагогічній спадщині (П. П. Блонський [55],
Ф. Ф. Брюховецький [161],
Т. Є. Коннікова [306],
Е. Г. Костяшкін [325],
А. С. Макаренко[ 439],
М. М. Пістрак [807],
С. М. Рівес [608], В. М. Сорока-Росинський [664], В. О. Сухомлинський [690]); С. Т. Шацький [791];
– у працях російських дослідників (Н. П. Анікеєвої [11], О. С. Газмана [116], Л. Ю. Гордіна [143; 165], О. В. Горохової [145],
В. Є. Гурина [165], І. П. Іванова [250], В. А. Караковського [276],
В. М. Коротова [319], А. М. Лутошкина [428], Л. І. Новікової
[506], Н. Л. Селіванової [276], А. В. Мудрика [476], В. Б. Помелова [165], М. І. Рожкова [613], А. Л. Уманського [751],
Н. Є. Щуркової [816]);
– українських науковців (І. Д. Беха [42], В. О. Білоусової [50],
О. Д. Ворощука [112], Т. Д. Демʼянюк [177], Л. В. Канішевської [274], Б. С. Кобзаря [290], Г. Г. Ковганич [295], М. Ю. Красовицького [334], Б. С. Набоки [477; 478], К. М. Слесик [643],
Б. М. Ступарика [686], К. І. Чорної [785] та ін.).
Отже, аналіз першої групи джерел дозволяє зробити висновок
про те, що попри окремі спроби науковців актуалізувати проблему
студентського самоврядування у педагогічній науці, системного її
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дослідження не відбувалося. Проте узагальнювати науковий спадок
без аналізу філософських джерел не вважаємо можливим. Окремого розгляду вимагають дослідження в галузі філософії освіти, адже
за словами В. С. Лутая, взаємодія між філософією та освітою завжди
відігравала істотну роль у розвитку людства, що привело до появи
такої проміжної між ними ланки, як філософія освіти [427, с. 6].
Загальні підходи до розуміння термінів «педагогічна теорія»,
«педагогічна закономірність», «педагогічний закон» та наукові аспекти філософії освіти визначено у монографії Б. С. Гершунського
«Філософія освіти для ХХІ століття (В пошуках практикоорієнтованих освітніх концепцій)» [124]. Наукову цінність для організації та здійснення дослідження має логіко-методичний аспект
поданого у монографії матеріалу.
Дослідницький інтерес викликає й праця Л. В. Губерського та
В. П. Андрущенка «Філософія як теорія та методологія розвитку
освіти» [159]. Практичне значення для нашої роботи має висвітлений у праці розвиток філософсько-педагогічних концепцій та досвід становлення вітчизняної системи вищої освіти в період
суспільних трансформацій на початку ХХІ століття.
Проведений аналіз свідчить: визначення орієнтирів становлення вітчизняної системи освіти здійснено в роботах В. П. Андрущенка, М. І. Михальченка [10]; В. П. Беха [41]; В. І. Бондара [65];
Л. В. Губерського [159]; Д. І. Дзвінчука [181]; К. В. Корсака [321];
В. Г. Кременя [336; 337]; П. М. Лісовського [413]; Е. В. Лузік [423];
В. С. Лутая [427]; В. А. Рижка[ 609]; О. О. Романовського [616; 805];
В. А. Темненка, З. С. Сейдаметової [697]; Ю. І. Терещенка [698];
В. І. Шевченка [798], С. В. Шейка [801], М. І. Шкіля [616]; польських
дослідників Анджея Гофрона та Беати Гофрон [146] та ін. науковців.
Науковий інтерес викликають роботи, в яких здійснено аналіз
ціннісних засад організації освітнього процесу у вищих закладах
освіти. Адже цінність людини є тим першим і головним пріоритетом, на якому базується людство як цивілізація [118, с. 508],
а володіння людиною ціннісними орієнтаціями дозволяє говорити
про можливість побудови цивілізованого суспільства, що сповідує
принципи демократії й гуманізму. Врахування ціннісного аспекту
при розгляді проблеми становлення і розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України є необхідною
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умовою об’єктивного всебічного аналізу соціально-історичних
умов ґенези даного феномена.
Вивчення філософських праць засвідчило: проблема формування ціннісних орієнтацій знаходить вираження в роботах
В. П. Андрущенка [10], П. І. Гнатенка [127], В. О. Іздебської [258],
С. В. Кострюкова [324], В. О. Огневʼюка [515], В. В. Рябченка [320],
Ю. І. Терещенка [698], Л. В. Чупрія [788], О. І. Шрамко [810] та ін. науковців. Найбільш ґрунтовною, з огляду на дослідження цінностей
освіти, є праця В. О. Огневʼюка «Освіта в системі цінностей сталого
людського розвитку» [515]. Автор подає системний аналіз ціннісного виміру українського суспільства, визначає основні тенденції
розвитку ціннісних орієнтацій в Україні в історичній ретроспективі
та пропонує нову модель сучасної освіти в нашій державі. Науковий інтерес також викликають праці В. О. Іздебської [258; 259]. Дослідниця разом із аналізом ціннісних орієнтацій молоді, розглядає
і проблеми розвитку студентського самоврядування в умовах освітнього процесу сучасних вищих навчальних закладів.
Важливим аспектом демократизації університетського середовища є гуманістичні цінності. При здійсненні дослідження проаналізовано праці вітчизняних учених: В. П. Андрущенка [10; 159;
524], В. Ф. Дороз [193], І. А. Зязюна [246], Л. І. Зязюн [247], В. Г. Кременя [336; 337; 466],
Т. А. Кривко [340],
В. Д. Литвинова [407],
М. І. Михальченка [10], С. В. Пазенка [533] та зарубіжних дослідників: О. В. Бондаревської [67]; С. В. Девятової, В. І. Купцова [170];
В. А. Карпуніна, А. Ф. Малишевського, К. С. Пирогова, Ю. М. Шора [251]; І. Ф. Кефелі [284]. Зокрема, у роботі С. В. Девятової та
В. І. Купцова зазначається, що суспільство відчуває велику потребу
не лише в широко освічених, але й у гуманних людях. Адже в наш
час гуманістична орієнтація все більшою мірою стає необхідною
умовою виживання всього людства [170, с. 18]. А отже розгляд
проблем виховання студентів у тісному зв’язку з гуманістичними
принципами дозволяє дотримуватися системного підходу при
здійсненні дослідження.
Особливого значення в даному контексті набуває праця російського науковця Б. Т. Ліхачова «Філософія виховання» [422]. Монографія представляє інтерес для нашого дослідження тим, що містить
глибинний аналіз психологічних особливостей юнацького віку, характеристики процесу розвитку в молоді ціннісних орієнтацій та їх
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всебічний розгляд. Вагомим доробком у царині філософії виховання є дослідження українських науковців С. О. Дорогань [192] та
В. В. Корженка [315].
Слід зазначити, що наше дослідження передбачало аналіз становлення і розвитку студентського самоврядування в конкретно
визначених умовах, а саме: у вищих навчальних закладах України.
Отже, взяті до уваги філософські праці щодо ідеї розвитку університету як центрального осередку освіти та виховання. Особливу
цінність становили праці з класичної філософської спадщини:
Г. Гегеля [837], Ж. Дерріди [830], Дж. Дьюї [831], І. Канта [839],
Д. Левіна [842], Б. Рідінгса [855], Я. Пелікана [845], К. Ясперса [838];
сучасних
українських
філософів:
М. О. Зубрицької [245],
А. В. Кулакова [353],
М. А. Мінакова [464],
М. С. Симича [636]
й зарубіжних
дослідників:
І. Н. Ємельянової [213],
Д. Ж. Маркович [441], Л. Л. Фітуні [756] та ін.
При аналізі історії становлення феномена студентського самоврядування проаналізовано праці філософів різних часів (Томи Аквінського [5], Р. Декарта [171], Ф. Бекона [43], Т. Мора [742], Т. Кампанелли [273], А. Сен-Сімона [631], Ш. Фур’є [834], Р. Оуена [844],
О. Конта [308], Дж. Локка [843], Ш. Монтеск’є [741], Ж-Ж. Руссо [619],
Д. Юма [817], А. Токвіля [711], К. Маркса та Ф. Енгельса [442],
В. Острома [529]) з метою всебічного аналізу досліджуваного явища.
Дослідження засвідчило, що в класичних працях із філософії мислителі надають перевагу самоврядному суспільству, а не суспільству
з централізованим управлінням.
Важливе значення при здійсненні дослідження відіграли роботи методологічного спрямування: Г. І. Артемчук, В. М. Курило,
М. П. Кочерган [18], Р. Атаханов, В. І. Загвязинський [23], Л. Ваховський [87],
Б. С. Гершунський [124],
С. У. Гончаренко [138],
Н. П. Дічек [185], В. В. Краєвський [331], О. В. Крушельницька [342],
В. К. Майборода [436; 437], В. А. Рижко [609], Ю. П. Сурмін [687],
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко [803], О. В. Сухомлинська [688]. Керівництво науковими засадами розвитку педагогічної науки уможливило здійснення дослідження згідно з вимогами до дисертаційних досліджень. При визначенні підходів до здійснення
наукового пошуку були використані роботи Л. Я. Аверьянова [2];
Б. Г. Корнетова [314]; Т. С. Куна [840]; Є. М. Князєвої, С. П. Кур~ 51 ~

дюмова [288]; Н. Костенко, В. Іванова [322]; О. Ю. Лоскутова,
О. С. Михайлова [416]; Е. Маха [448]; Ньюмана Л. [512]; І. Пригожина, І. Стенгерса [582]; В. Ф. Пріснякова, Л. М. Пріснякова [584];
А. Пуанкаре [852]; А. І. Уйомова [747]; Х. Накена [836].
При розгляді обраної наукової проблеми доцільно звернутися
й до соціологічних джерел, які становили окрему групу при аналізі
наукової літератури [6; 41; 60; 64; 69; 76; 105; 210; 216; 240; 344;
413; 452; 479; 556; 557; 626; 653; 666; 668; 671; 696; 712; 758; 781;
798; 829; 841; 850].
Найбільш цінними з огляду на мету та завдання дослідження
були розвідки Л. Г. Сокурянської [653], Б. Г. Нагорного, А. В. Яковенко та М. Л. Яковенко [479]. У монографії Л. Г. Сокурянської
«Студенчество на пути к другому обществу» [653] здійснено глибинний аналіз умов реформування вищої школи, за яких формується сучасне покоління студентів. Визначено поняття студентства
як соціокультурної спільноти та охарактеризовано цінності молоді
на основі проведених досліджень. Автор вивчає й міру вияву активності студентів на рівні академічної групи, виявляє при цьому
«лідерів», «активістів», «пасивних учасників», «сторонніх», «вигнанців» [654, с. 396], проте у даному дослідженні не розглядається участь студентів у роботі органів студентського самоврядування.
У праці Б. Г. Нагорного, А. В. Яковенко та М. Л. Яковенко «Студентство і сучасність» [479] розглядаються освітні мотивації студентської молоді. Вивчення соціальних уявлень молоді та визначення
шляхів їх формування здійснене в колективній монографії за редакцією І. В. Жадан «Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи
формування» [668]. У праці Т. О. Вольфовська, І. А. Дідук, І. В. Жадан, Л. Н. Овдієнко, С. І. Позняк розглядають такі актуальні вектори
соціальних уявлень як мораль і право, національна ідентичність,
громадянськість. Аналіз наведених відомостей дозволяє отримати
широке уявлення про соціальний портрет сучасного студентства.
Роботи Т. О. Войтенка, О. С. Гончарука, Ю. О. Привалова «Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання»
[106] та В. П. Степаненка «Концепція громадянського суспільства
в осмисленні посткомуністичних суспільних трансформацій» [671]
доповнюють уявлення про соціально-політичну ситуацію в незалежній Українській державі та окреслені світоглядні орієнтири розвитку, якими має бути охоплена й освітня галузь.
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Дослідженням встановлено, що науковці розглядають термін
«самоврядування» у зв’язку із поняттям соціалізації молоді, що бере свій початок від ХІХ століття та пов’язане з працями соціологів
Е. Дюркгейма [210], Г. Тарда [696], Д. Болдуїна [64], Г. Зіммеля [240],
а також психологів Р. Бенедикт [850], Л. Шелефф [841], Е. Еріксона
[216], Д. Белла [829], Р. К. Мертона [452], Е. Фромма [758].
При визначенні поняття студентського самоврядування певну
роль відіграли і погляди політологів на проблему самоврядування. До
уваги брали праці Д. Андерхилла, С. Барретта, П. Бернелла, П. Бернема [6], А. Болдонова, Т. Башинова, Є. Тармаханова [63], А. П. Бутенка, А. В. Миронова [76], М. А. Василіка, М. С. Вершиніна [557],
В. М. Кузнєцова [344], В. С. Пусько [556], І. І. Санжаревського [626].
При аналізі даної групи джерел дослідження було визначено:
основна увага соціологів спрямована на збір інформації про ціннісні орієнтації студентської молоді, їх політичні уподобання та соціальне самопочуття. Проте питання самореалізації молоді в органах студентського самоврядування вищих навчальних закладів
України системного аналізу не знаходить.
Комплексний підхід до вивчення проблеми студентського самоврядування вимагає всебічного розгляду досліджуваного поняття. Особливу уваги при здійсненні дослідження було приділено
нормативним документам, які визначали специфіку освітнього
процесу в досліджуваний період та стосувались організації
студентського життя. В роботі здійснено аналіз листів вищих навчальних закладі в у відповідь на запити Міністерства освіти і науки України [382], листи Міністерства освіти і науки України [383–405];
накази Міністерства освіти і науки України [483–486] та наказ обласної державної адміністрації [482] стосовно організації роботи органів студентського самоврядування, Указ Президента України
«Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"» [748]. Увагою
були охоплені постанови Верховної ради [569, 858–861] та Кабінету
міністрів України [570–572]; Міністерства вищої і середньої освіти
СРСР [574], ЦК КПРС [769; 513; 573; 576; 769], ВЦСПС [562]. Аналіз
документів забезпечує дотримання вимог об’єктивності, історизму,
науковості при здійсненні комплексної оцінки розвитку студентського самоврядування протягом усього періоду дослідження.

~ 53 ~

Об’єктом аналізу стали законодавчі акти: розпорядження Кабінету міністрів України [615], накази Міністерства освіти i науки
України [483–486], рішення Колегії Міністерства освіти i науки України [610, 611], закони «Про вищу освіту» [231–233], «Про молодіжні та дитячі громадські організації» [234], «Про освіту» [235].
Із здобуттям Україною незалежності, прийнято ряд документів,
що регламентують роботу вищих навчальних закладів у напрямку
впровадження роботи студентського самоврядування. До них належать: закон «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060–ХІІ (зі змінами) [235], «Про вищу освіту» Закон України від 01.07.2014 № 1556–
VII (зі змінами) [233], Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад»
від 5 вересня 1996 року № 1074 (зі змінами) [571]. Аналіз даних законодавчих актів свідчить про зростання уваги до проблеми студентського самоврядування, надання студентам більшої ролі у процесі освітньої та управлінської діяльності, проте питання реалізації положень, задекларованих у державних документах, створення методичного інструментарію, потребують подальшого розроблення.
Науковий інтерес представляють документи концептуального
характеру, що визначають мету, завдання освіти та виховання
в незалежній Українській державі та коментарі до них [94; 256; 310;
311; 348; 360; 470; 473;490; 611; 615; 832]. Особливу цінність становлять концепції та стратегії розвитку студентського самоврядування [280; 312; 385].
Варто відзначити, що основна увага при вивченні специфіки
освітнього процесу в ХХ столітті була приділена архівним матеріалам. До наукового обігу введено 135 архівних джерел [855–989], більшість із яких є унікальними, зокрема: протоколи засідань педагогічних рад, головні книги, річні звіти, звіти про стан і діяльність
Миколаївського учительського інституту (1913-1920 рр.), справи
Миколаївської округової інспектури народної освіти (19221930 рр.), протоколи засідань факультетної комісії по студентським
справам та річні звіти, доповіді про роботу Інституту народної
освіти (1923-1928 рр.), виписки з протоколів засідання районних
комітетів незаможних селян з питань чистки вищих навчальних
закладів від чужих радянській владі елементів, про зняття стипендій з дітей середняків (1929 р.), протоколи засідань президії сту~ 54 ~

дентського профспілкового комітету ( 1980-1981 рр.) й інші документи та матеріали.
Значний масив опрацьованих джерел (119 одиниць) належать
до мережі Інтернет. До них увійшли статті [248; 253; 254; 278; 280;
305; 319; 323; 341; 355; 418; 433; 490; 500; 517; 546; 606; 630; 640;
667; 700; 750; 822], монографії [412; 442; 471; 666; 789; 827; 828; 830833; 842; 843; 846; 847; 853], законодавчі акти [232 – 235; 382 - 405;
482 – 486; 570 – 576; 583; 669; 703; 748; 769], словники та енциклопедії [6; 26; 63; 344; 556; 626], статті довідкового характеру [30; 104;
148; 156; 157; 211; 225; 259; 260; 457; 468; 488; 492; 518; 525; 587;
588; 590; 595; 603; 610; 611; 615; 742; 749; 779; 820]. Зручність опрацювання матеріалу в електронному вигляді, його доступність
і компактний вигляд, дозволяють виконувати наукове дослідження
з максимальною ефективністю.
Комплексний аналіз історичної, психолого-педагогічної, філософської, соціологічної літератури, архівних джерел засвідчив,
що проблема становлення і розвитку студентського самоврядування не мала системного дослідження. Проте об’єктивні висновки
про стан вивчення проблеми можемо робити лише після всебічного
аналізу джерел дослідження. А отже, актуальним завданням постає
розгляд питання студентського самоврядування у вітчизняних та
зарубіжних дисертаційних роботах.
1.2. Дослідження питання студентського самоврядування
у вітчизняних та зарубіжних дисертаційних дослідженнях
Завдання роботи передбачає здійснення системного аналізу досліджуваної проблеми в педагогічній теорії й практиці. Нами здійснено оцінку розгляду проблеми студентського самоврядування в монографіях, журнальних статтях і статтях у наукових збірниках, як
основних джерелах збирання матеріалу для дослідження, за
Ю. П. Сурміним [687, с. 217]. Проте збір теоретико-методологічного
матеріалу, який має становити теоретико-методологічну основу дослідження, повинен носити всебічний характер, а отже, включати і таку
важливу групу джерел, як кандидатські та докторські дисертації.
У ході проведеного дослідження проаналізовано близько 200
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора пе~ 55 ~

дагогічних наук зі спеціальностей «Загальна педагогіка та історія
педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Теорія і методика виховання»,
«Теорія і методика професійної освіти», «Теорія та методика навчання (українська мова)», «Теорія та методика управління освітою»,
«Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна
і вікова психологія», «Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»,
«Українознавство», «Військова історія», «Політичні інститути та
процеси», «Політична культура та ідеологія», «Онтологія, гносеологія, феноменологія», «Соціальна філософія», «Етика», «Історія філософії», «Релігієзнавство», «Теорія і історія державного управління», «Механізми державного управління», «Організація управління,
планування і регулювання економіки», «Адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право». З них – 32 зарубіжних [28; 73; 80; 88; 110; 115; 117; 120; 166; 212; 220; 227; 271; 272;
285; 298; 325; 338; 368; 514; 531; 551; 563; 617; 625; 674; 685; 712; 793;
804; 809; 825].
Узагальнюючи результати здійсненого аналізу, розглянемо
опрацьовані дисертації, дотримуючись хронології та територіальних ознак. У першу чергу, приділимо увагу вітчизняним роботам.
На основі вивчення 97 тис. карток каталогу дисертацій Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1951-2006 рр.) і 15544 карток каталогу дисертацій (1994-2010 рр.) названої бібліотеки, та подальшого аналізу дисертаційних досліджень, визначено, що в окреслений період у дисертаційних роботах проблеми студентського
самоврядування практично не знаходять предметного висвітлення.
При аналізі дисертаційних досліджень, захищених у період
з 1951 по 1990 рр., зробили висновок про їх заідеологізованість
і визначену тенденційність. Проте історико-педагогічні явища, що
знайшли своє висвітлення в даних роботах, заслуговують на детальне вивчення поруч з більш сучасними та близькими до об’єктивного висвітлення наукових проблем дисертаціями.
Дослідницький інтерес становить група робіт на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук, до якої належать рукописи В. Д. Бородінова [71], Є. М. Галушка [119], В. Г. Дмитрука [187],
М. І. Петрова [544], В. О. Попової [567], Ю. Ф. Яковенка [821]. Їх вивчення засвідчило, що основна увага авторів спрямована на висвітлення історії становлення комсомольського руху на теренах Укра~ 56 ~

їнської держави. При чому в роботах В. Д. Бородінова [71] та
Ю. Ф. Яковенка [821] висвітлюються особливості патріотичного та
інтернаціонального виховання молоді, натомість інші напрями виховання залишаються поза увагою дослідників.
За результатами здійсненого аналізу дисертаційних робіт із
проблематики вищої школи, питання організації позааудиторної
виховної роботи знаходять висвітлення у незначній кількості досліджень: С. С. Антоненко [13], Г. В. Коломієць [299], В. В. Кузьменко [350], І. Г. Максименко [435], Т. В. Степура [673]. До того ж дані
роботи характеризує така особливість: у дисертаціях позааудиторна робота розглядається як засіб формування дидактичних умінь,
навичок та професійних здібностей студентів, тоді як особистісні
риси, вміння працювати у команді, формування лідерських здібностей не стають предметом дослідження.
Як засвідчив аналіз дисертаційних робіт із філософських наук,
основним напрямом наукового пошуку дослідників був філософсько-світоглядний аналіз людської діяльності. Самою яскравою
в даному аспекті є робота В. П. Іванова [249]. Вона стала органічним
продовженням робіт радянських психологів Л. С. Виготського,
А. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна та філософів Е. В. Ільєнкова та
М. О. Лівшица. В. П. Іванов розвивав марксистську теорію діяльності, що ґрунтувалась на ідеях діалектичного матеріалізму та перспективою якої було підкорення людині природних і суспільних закономірностей. Проблема формування матеріалістичного світогляду на основі комуністичних ідей у радянських студентів розроблена
у роботі П. Ф. Кравчук [330]. У проаналізованих філософських працях розглядався інструментарій визначених цілей дослідження, але
практичних рекомендацій з його реалізації не надавалось.
Виникнення практико-орієнтованих робіт із апробованим на
практиці теоретичним підґрунтям, започатковане в галузі педагогіки у 80-х роках з появою роботи С. В. Новікової [509]. Дана дисертація порушує питання формування ціннісних орієнтацій студентів у сфері спілкування. У 90-х рр. і пізніше зустрічаємо
надзвичайно велику кількість робіт з проблеми ціннісних орієнтацій
та їх формування у різних вікових групах школярів та студентської
молоді. Проте для 80-х років це було явищем новим. І тому дисертація С. В. Новікової порушує проблеми не тільки ідейного виховання,
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що було традиційним для дисертацій радянського періоду, але
й цінностей спілкування, що стало провісником для гуманістичних
і демократичних тенденцій у системі вищої освіти та змін у тематиці дисертаційних досліджень у галузі вищої школи.
При вивченні кандидатських дисертацій з 1951 по 1990 рр.,
виокремлено групу робіт з проблем підготовки та виховання наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів на Україні. До
неї увійшли праці Л. М. Колосової [301], В. І. Кузнецової [346],
Б. А. Кучменка [364], Н. К. Титової [704]. Більшу увагу автори приділяють дослідженню ідейно-політичної підготовки учительських
кадрів [346; 364], що робить дані роботи актуальними для свого часу. Науковий інтерес для дослідження становить галузь вищої освіти, історія розвитку якої знайшла відображення у згаданих дисертаціях. Проте дані рукописи мають історичний характер і не
містять педагогічної оцінки стану просвітницької та виховної роботи у вищий школі. Крім того, згадок про діяльність органів студентського самоврядування в даних дисертаціях ми не зустрічаємо.
Термін «самоврядування» в назвах дисертацій з 1951 по
1990 рр. зустрічаємо лише одноразово в роботі Л. П. Ткаченко
«Марксизм-ленінізм про розвиток соціалістичної державності
в комуністичне самоврядування» [706]. Дана кандидатська дисертація цікава пропагуванням демократичних засад управління та їх
обґрунтуванням на рівні держави, проте відомостей про студентське самоврядування у згаданій праці не знаходимо.
Опосередковані відомості про розвиток даного феномена на
теренах Української держави можна отримати в дисертаціях, захищених у період з 1991 по 2010 рр. До них належать дисертація
доктора соціологічних наук Л. М. Герасиної «Оновлення сучасної
вищої школи в контексті глобальних проблем освіти» [123], кандидата соціологічних наук О. М. Кузь «Вища школа України напередодні ХХІ століття: стан і перспективи розвитку» [349], доктора педагогічних наук О. П. Мещанінова «Сучасні моделі розвитку
університетської освіти в Україні: теорія і методика» [456], кандидата історичних наук О. М. Сергійчука «Вища школа України
в умовах лібералізації суспільного життя 1953-1964 рр.» [634]. Дані
дисертаційні дослідження висвітлюють основні тенденції розвитку
вищої школи в окреслений історичний період та визначають перспективи її розвитку.
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При розгляді історичних умов становлення і розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України,
важливої уваги набуває розвиток вітчизняної педагогічної науки
в цілому. А отже, докторські дисертаційні дослідження О. В. Адаменко «Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ
століття (1950-2000 рр.)» [4], Н. М. Гупана «Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект)» [163] та кандидатська дисертація Л. Ф. Курило «Проблеми вітчизняної університетської педагогічної освіти в ХІХ – на початку ХХ століття» [361] становили
важливі об’єкти для детального вивчення специфіки та основних
тенденцій розвитку педагогічної науки у ХХ столітті. Саме тому,
що успішне розв’язання пріоритетних завдань в галузі вищої освіти, які стоять перед нашою державою на сучасному етапі, неможливе без глибокого аналізу її педагогічної спадщини, адже аналіз
історії вітчизняної освіти і національної педагогічної думки не
тільки сприяє розширенню та поглибленню педагогічного світогляду, але й допомагає виробленню творчого, об’єктивного ставлення до минулого і конструктивно-критичного відношення до педагогічних проблем сучасності [361, с. 12].
При вивченні результатів дослідження автора ми визначили,
що в поданій у дисертації тематиці основного масиву публікацій та
дисертацій з теорії виховання, всі напрями досліджень стосуються
шкільного виховання, окрім напряму «діяльність комсомольської
організації». При більш детальному вивченні поданого в тексті аналізу захищених дисертаційних досліджень та публікацій у період
з 1950 по 2000 рр., констатуємо відсутність згадок про виховання
у вищий школі та діяльність органів студентського самоврядування.
Питання самоврядування знаходять розгляд з позиції організації учнівського самоврядування в кандидатських дисертаціях
В. І. Бобрицької [58], Т. В. Забутої [222], Б. С. Набоки [478], Л. А. Середюк [635], В. І. Тернопільської [699], Г. Я. Цибулька [770]; з огляду
на середовище вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації:
О. І. Василькової [83], Л. В. Делінгевич [173], Х. П. Мазепи [432],
Л. М. Сергеєвої [631]. Названі дисертації захищені у 90-х – 2000-х
роках. Даний факт свідчить про демократизацію освітнього процесу в даний період, посилення уваги до формування громадянської
культури особистості.
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Роботи Л. А. Середюк [634], В. І. Тернопільської [699] характеризуються теоретичним з’ясуванням поняття «учнівське самоврядування» та розглядом даного поняття як складової особистого самовираження, соціальної відповідальності. У дослідженнях В. І. Бобрицької [58] та Т. В. Забутої [222] учнівське самоврядування розглядається як засіб підвищення ефективності виховання особистості
школяра у виховній системі А. С. Макаренка та Я. Корчака. Робота
Г. Я. Цибулька [770] визначає педагогічний аспект становлення студентського самоврядування, адже автор обґрунтовує умови формування у майбутніх вчителів готовності до розвитку учнівського самоврядування. Дисертації О. І. Василькової [83], Л. В. Делінгевич
[173], Х. П. Мазепи [432], Л. М. Сергеєвої [631] мають цінність для
дослідження обґрунтуванням умов організації позааудиторної роботи. Так, у праці Л. В. Делінгевич обґрунтовано п’ятикомпонентну
модель позаурочної виховної роботи, спрямованої на виховання
моральної культури особистості студента, основними складовими
якої є студентське самоврядування, центри виховної роботи, клуби
за інтересами, психологічна служба, школа молодого наставника
[173, с. 7].
Особливого значення для дослідження набуває робота
Б. С. Набоки [478]. Борис Стефанович – єдиний з вітчизняних дослідників, хто здійснив системний аналіз учнівського самоврядування на різних історичних етапах його становлення, починаючи
з витоків ідеї учнівського самоврядування, датованої шістнадцятим століттям. Заслуговує на увагу аналіз розвитку феномена учнівського самоврядування у вітчизняній педагогічній думці та
у передових країнах світу: Австрії, Америці, Німеччині, Швейцарії,
Шотландії. Значну увагу автором приділено розвитку учнівського
самоврядування у радянській школі. Дослідник аналізує погляди
К. М. Вентцеля, С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського. На основі ґрунтовного аналізу теорії і практики організації учнівського самоврядування, автор визначає перспективи використання даного феномена в сучасних умовах.
Аналіз вітчизняних дисертацій показав, що термін «самоврядування», здебільшого розглядається українськими дослідниками
у царині політології, юриспруденції та державного управління.
Свідченням чому є докторські дисертаційні роботи Б. П. Андресюка [7], В. С. Куйбіди [351] та кандидатські дисертації В. П. Горба~ 60 ~

тенка [140], А. О. Гошка [147], А. А. Коваленка [293], Л. П. Лановюк [367], І. Л. Литвиненко [406], П. М. Любченка [429], Т. С. Смирнової [648], Т. О. Харченко [759] та ін.
Особливий інтерес викликає кандидатська дисертація К. Л. Потопи «Соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування у вищих навчальних закладах» [578], в якій обґрунтовано соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування; визначено критерії сформованості студентського самоврядування у вищих закладах освіти; досліджено форми та методи
педагогічного керівництва й студентського самоврядування.
Дослідження студентського самоврядування на засадах соціальної педагогіки здійснене також у дисертаційному дослідженні
Л. О. Шеїної [800]. Дослідниця ґрунтовна підійшла до семантичного
аналізу поняття «самоврядування», визначила соціально-педагогічні умови діяльності студентського самоврядування як засобу соціалізації молоді: забезпечення взаємодії між представниками
студентського самоврядування, студентським загалом, структурними підрозділами вищого навчального закладу, громадськими та
державними організаціями; залучення студентів до різних видів
соціально значущої діяльності; виявлення та розвиток лідерських
якостей студентської молоді; стимулювання ініціативності студентів у реалізації завдань студентського самоврядування.
Роботи К. Л. Потопи та Л. О. Шеїної мають вагоме практичне
значення для розвитку студентського самоврядування, проте у них
не приділяється увага розгляду історії розвитку даного феномена.
Крім того, у праці К. Л. Потопи основою діяльності студентського самоврядування визначено навчальну діяльність, тоді як виховні можливості позааудиторної діяльності залишаються не реалізованими.
У роботі Ю. П. Кращенка розглядаються аспекти виховання лідерських якостей майбутніх учителі в у системі студентського самоврядування. Автор відзначає, що у системі вищої освіти тільки
створюються передумови виховання лідерських якостей студентів,
здатних до активної, творчої ініціативної діяльності [335, с. 29], визначає суперечності розвитку студентського самоврядування на сучасному етапі його розвитку.
У дисертаційному дослідженні Т. І. Бондар [66] виділено тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої
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освіти США; вивчено соціально-педагогічні умови розвитку студентського самоврядування в обраній країні; обґрунтовано етапи
розвитку студентського самоврядування в Сполучених Штатах
Америки; досліджено організаційну структуру, форми і напрями
діяльності студентського уряду як одного із засобів виховання громадянської відповідальності молоді та однієї з форм позааудиторної роботи для залучення студентів до управлінської діяльності. На
відміну від попередньої роботи, в дослідженні Т. І. Бондар значна
увага приділяється історичному аналізу діяльності студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах США та виявленню
концептуальних методологічних напрямів організації освітньої роботи в процесі реалізації студентського самоврядування. Дана дисертація корисна наявністю глибинного аналізу діяльності органів
студентського самоврядування в означеній країні й може прислужитися для визначення перспектив розвитку вітчизняного
студентського самоврядування. Подібні дослідні завдання розв’язані й
у дисертаційному дослідженні І. В. Василенко «Виховання громадянськості студентів засобами самоврядування у вищих навчальних закладах Канади» [81] та в дисертації зарубіжної дослідниці
О. М. Сайкіної «Сучасні концепції і тенденції розвитку лідерських
якостей студентів у ВНЗ США» [625].
При вивченні стану дослідженості питання студентського самоврядування, вважаємо за доцільне ввести до кола розглянутих
дисертаційних робіт праці зарубіжних авторів. За результатами
здійсненого аналізу, найбільш повно досліджувану нами проблему
розкрито у зарубіжних соціологічних дослідженнях таких авторів
як: Т. Ю. Баландіна [28], В. В. Овчинніков [514], Н. О. Помелова [563], Е. О. Столярова [674], І. Є. Тімерманіс [701], В. Н. Яхно [825]
та психолого-педагогічних дослідженнях: Л. Д. Варламова [80],
Т. І. Волчок [110],
Г. В. Гарбузова [120],
А. І. Давидова [166],
І. Ф. Єжукова [212],
О. Л. Жук [220],
А. Я. Камалетдинова [272],
І. С. Клименко [285], О. А. Колмогорова [298], О. В. Стукалова [685],
Н. Т. Шафигулліна [793], Л. П. Шигапова [804], В.А.Шпакова [809],
Ю.М.Штретер [812].
Спільним для групи соціологічних робіт є розгляд студентського самоврядування як соціального інституту, як соціокультурного
феномену в якості об’єкта дослідження. Проте не всі визначені автори приходять до вагомих висновків у результаті дослідної роботи.
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Так, І. Є. Тімерманіс [701] основну увагу приділяє обґрунтуванню
поняття «студентська молодь» як специфічна соціальна група; встановлює соціальні критерії ідентифікації студентів і їх цільової орієнтації в системі вищої освіти; визначає соціальний портрет сучасного студента; досліджує механізми професійного самовизначення
молоді й намагається розробити методологічний інструментар моніторингу позиціонування студентської молоді в системі самоврядування й процесів інституціоналізації самоврядування в системі
управління вищим закладом освіти. Але визначені автором ознаки
студентського самоврядування: самовиховання, самоспостереження, самооцінка, самоорганізація, самоусвідомлення, самоствердження, самостимуляція, соціальне самопочуття [701, с. 8] не відображують демократичної сутності процесів самоврядування, а
є скоріше характеристикою одного з компонентів особистісної участі студента в роботі органів студентського самоврядування, – процесі самовиховання.
Тоді як В. В. Овчинніков [514] зосереджує наукову увагу на
уточненні поняття «студентське самоврядування» та розробленні
практичних рекомендацій щодо його розвитку; Н. О. Помелова [563] робить спробу узагальнити існуючі наукові підходи до аналізу студентського самоврядування, здійснити аналіз існуючих
форм і методів даного феномену, створити модель студентського
самоврядування. У роботі Т. Ю. Баландіної [28] на основі порівняння соціологічних досліджень 1980-х, 1990-х та 2000-х рр. визначено
значну кількість тенденцій розвитку студентського самоврядування в Росії.
Найбільш вагомими для дослідження з групи зарубіжних психолого-педагогічних робіт, за результатами аналізу, стали праці
Г. В. Гарбузової [120], А. І. Давидової [166], О. В. Стукалової [685],
Л. П. Шигапової [804]. У роботах Г. В. Гарбузової [120] та А. І. Давидової [166] студентське самоврядування розглядається як засіб
формування професійної ідентичності та фактор підвищення якості підготовки фахівці в у системі вищої освіти. Роботи є практикоорієнтовані, адже автори ставлять на меті розроблення структурнофункціональної моделі студентського самоврядування та її апробації, визначення педагогічних умов удосконалення студентського
самоврядування. Науковий інтерес викликають наведені Г. В. Гар~ 63 ~

бузовою теоретичні передумови формування професійної ідентичності майбутніх спеціалістів засобами студентського самоврядування, зокрема рівні організації студентського самоврядування, що
відіграють певну роль у процесі формування професійної ідентичності майбутніх фахівців: самоврядування на рівні вищого навчального закладу – формування ключових компетенцій (інваріантного компоненту професійної ідентичності); самоврядування на рівні
факультету – формування ключових компетенцій (варіативного
компоненту професійної ідентичності); самоврядування на рівні
групи – формування професійних компетенцій (варіативного компоненту професійної ідентичності) [120, с. 70]. Проте Г. В. Гарбузова,
як й І. Є. Тімерманіс, розглядає студентське самоврядування
у тісному зв’язку з компонентами самовиховання: самоорганізацією, самопізнанням, самоактивацією, самоконтролем, саморегуляцією, а такий погляд не відображає всієї повноти змісту поняття
«студентське самоврядування». Робота А. І. Давидової більш послуговується меті дослідження, адже автор здійснює історико-педагогічний аналіз зародження та розвитку студентського самоврядування в системі професійної освіти. Звертається при цьому до
витоків ідеї студентського самоврядування в часи створення перших університетів та становлення російської системи вищої освіти.
Дослідження О. В. Стукалової [685] та Л. П. Шигапової [804]
об’єднує увага до процесу формування лідерських якостей студента. Проте в роботі О. В. Стукалової не розкрито потенціал освітньої
роботи і органів студентського самоврядування при формуванні лідерських якостей. Автор вдається до формування якостей гуманного лідера в процесі вивчення професійно-спрямованих дисциплін
засобами теоретичних семінарів, семінарів-практикумів із застосуванням ділових ігор, тематичних дискусій, мікродискусій, диспутів, розв’язання творчих задач, аналізу управлінських ситуацій. Робота Л. П. Шигапової вирізняється іншим підходом до формування
лідерських якостей студентів, коли безпосередньо виражено зв’язок становлення лідера та його участі в роботі органів студентського самоврядування. Науковий інтерес викликає аналіз розвитку досліджуваного феномена в досвіді вітчизняних і зарубіжних вищих
навчальних закладів. Цікавими для вивчення є представлені дослідницею інноваційні технології діяльності органів студентського
самоврядування, орієнтовані на формування лідерських якостей
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студентів, серед яких наступні: технологія групових дискусій, технологія колективних творчих справ, ігрова технологія, клубне
об’єднання, технологія соціально-педагогічних проектів. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що робота Л. П. Шигапової
представляє значну наукову цінність для дослідження.
При здійсненні аналізу досліджуваної проблеми науковий інтерес викликали роботи, де порушувались питання співтворчості викладачів та студентів. Поруч із К. Л. Потопою, дану тему розглядають
і такі вітчизняні автори як С. М. Дмитрієва [186], М. В. Тоба [710].
Проте на відміну від дослідження К. Л. Потопи, в роботах
С. Д. Дмитрієвої та М. В. Тоби розглядається взаємодія викладачів
і студентів у суто дидактичному просторі в аудиторний час.
Більшу наукову цінність для дослідження становлять дисертаційні дослідження Р. М. Абдулова [1], Л. О. Бобко [57], Т. О. Дем’янчук [176], А. І. Калініченко [270], Л. М. Кравець [328], О. Р. Медведєвої [450], М. Д. Нарійчука [487], О. М. Петровського [545], Г. В. Ржевської [607], І. В. Соколової [651], С. Д. Цюлюпи [771], О. Н. Чижа [781],
С. Ю. Шашенко [794], адже в них здійснене вивчення умов організації
позааудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів та
доцільної організації вільного часу студентського молоді.
Більш глибоким і повним є докторське дисертаційне дослідження О. Н. Чижа, де здійснений розгляд позанавчальної діяльності студентів у теорії та історії вищої педагогічної освіти в 1960–
1980-х рр. [781]. У роботі обґрунтовані та проаналізовані такі напрями позанавчальної діяльності студентів: науково-дослідна, художньо-естетична, фізкультурно-спортивна, суспільно-організаційна. Особливу цінність дослідження становить тим, що належна
увага приділяється розгляду аспектів становлення визначених напрямів позанавчальної діяльності студентів, зокрема, суспільнооргінізаційної діяльності, яку автор розкриває як функціонування
органів студентського самоврядування. О.Н. Чиж визначає протиріччя розвитку студентського самоврядування у вищий школі, характерні і для сучасного періоду, та виділяє недоліки, що гальмують процес розвитку студентського самоврядування. Результати
даного дослідження допомагають комплексно вивчати позанавчальну виховну роботу вищих закладів освіти у 1960–1980-х рр. ХХ
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століття у галузі реалізації ідей студентського самоврядування та
визначати перспективні шляхи розвитку даного феномена.
Науковий інтерес представляє робота А. І. Калініченко [270], що
вивчає конкретний аспект позааудиторної роботи зі студентами –
самовиховання. Автором визначено педагогічні умови активізації
впливу самовиховання на розвиток студентської молоді, уточнено
структуру самовиховання, обґрунтовано його показники та рівні.
Апробовані в ході дослідження умови розвитку самосвідомості, відповідальності, самоактуалізації, що є запорукою ефективного самовиховання, є сприятливими і для реалізації засад демократії та гуманізму при організації роботи органів студентського самоврядування, адже створюються сприятливі умови для активного
самовираження кожного студента, формування адекватної самооцінки та узгоджуються педагогічні впливи з метою гармонізації розвитку особистості. Окремі компоненти самовиховання розглядають
у своїх роботах М. Д. Нарійчук [487] та Л. М. Кравець [328]. М. Д. Нарійчук визначає самооцінку як фактор розвитку особистісних моральних якостей та обґрунтовує соціально-педагогічні особливості та
умови становлення даного феномена. Л. М. Кравець досліджує виховання саморефлексії студентів вищих педагогічних навчальних закладів в аудиторній, позааудиторній та виховній роботі.
Посилення уваги до психологічних механізмів формування культури почуттів, ціннісних орієнтацій, образу «Я» студента, сфери
міжособистісних відносин студентської молоді характерне для дисертацій, захищених у 1990–2000-х рр., серед яких визначаємо роботи О. М. Васильченко [84], Н. Є. Герасімової [122], І. А. Коваль [294],
М. В. Шевчук [800].
У роботі О. М. Васильченко [84] розглянуто автостереотипи
студентської молоді, досліджено систему ставлень до соціальних
суб’єктів, визначено роль «Я»-концепції у позитивній етнічній
ідентичності. Обґрунтовано характеристики, притаманні для високого рівня розвитку особистості, до яких належить інтернальність,
домінантність, адекватна самооцінка, середній рівень внутрішньої
конфліктності, рефлексії, самоцінності, високий рівень самовпевненості, самоприйняття та прийняття інших, діалогізм «Я». Досліджено чинники перетворення університетської молоді в національну еліту України, якими автор вважає високий рівень розвитку
«Я»-концепції; зняття когнітивного дисонансу, спричиненого роз~ 66 ~

ходженням між системами цінностей університетської молоді та
сучасної «еліти»; формування у студентів мотиваційно-синтетичного типу оцінної системи замість наявного аналітично-атрибутивного [84, с. 5]. Проблема формування «Я»-концепції студента
актуалізує питання виховання «зрілої» особистості, здатної до
прийняття рішень, до прояву лідерських здібностей і кращих людських рис: доброти, відповідальності, справедливості, працелюбності. Виховання саме такої особистості є нагальною потребою молодої Української держави, що будує свою політику на основі принципів демократії, права та законності. А отже, робота О. М. Васильченко є актуальною для дослідження в аспекті висвітленні
основних тенденцій розвитку вищої школи на сучасному етапі та
виділенні основних перспектив становлення студентського самоврядування.
Не менш цінною є й дисертаційна робота М. В. Шевчук [800].
Автор досліджує психологічні механізми трансформації ціннісних
орієнтацій студентської молоді в умовах соціально-економічних
змін у суспільстві. На відміну від О. М. Васильченко, дослідниця
глибше вивчає зв’язок розвитку «Я» особистості з розв’язанням суперечностей в мотиваційній сфері та приділяє увагу формуванню
ціннісних орієнтацій і шляхом формування професійної компетентності під час аудиторних занять, і в позааудиторний час у неформальному спілкуванні студентів.
Дослідження І. А. Коваль [294] міжособистісних конфліктів та
Н. Є. Герасімовою [122] внутрішньоособистісних конфліктів поповнює вчення про діяльність, що отримало потужний розвиток
у радянські часи. Проте уточнення причин і типів конфліктів, визначення їх позитивних і негативних функцій, виявлення залежності між виникненням конфліктних ситуацій і характером взаємин
дозволяє стверджувати про актуальність даних робіт для дослідження.
Згадані роботи є важливими при вивченні характеристик
функціонування студентського самоврядування та роботи його
членів, адже при вивченні діяльності даної структури необхідно
враховувати, що важливою рисою лідера є не лише здатність організувати роботу, володіти ораторськими здібностями, але
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й особистісні якості керівника, здатність до психічної саморегуляції, володіння технікою виходу з конфліктної ситуації.
У роботі І. О. Грязнова [158] досліджується система морального виховання студентів в умовах вищого військового навчального
закладу, науково-методичним забезпеченням якої слугує розроблена комплексно-цільова програма, навчальні курси «Етика та естетика», «Кодекс професійної честі офіцера-прикордонника», методичні рекомендації. Проте, на відміну від попереднього дослідження, при здійсненні експериментальної роботи автор основну
увагу приділяє реалізації методів формування свідомості, недостатньо актуалізує активні методи морального виховання і не використовує виховний потенціал самоврядних студентських інститутів.
Така тенденція притаманна для значної кількості дисертаційних
досліджень [84; 186; 270; 294; 487; 799], де засобом виховання моральних цінностей визначається вивчення однієї дисципліни або
циклу навчальних предметів. Сформувати активну життєву позицію, що є запорукою утвердження принципів демократії, лише
у ході засвоєння навчального матеріалу, на нашу думку неможливо,
й застосування методів формування свідомості особистості без активної перетворювальної діяльності є малоефективним.
У значній кількості робіт досліджується виховання гуманістичних цінностей у студентів. Заслуговує на увагу робота Л. О. Бобко [57], в якій автор обґрунтувала модель системи гуманістичного
виховання студентів вищих навчальних закладів фінансовоекономічного профілю. Модель включає соціальний, особистісний,
змістовний, функціонально-процесуальний та управлінський компоненти. Важливо, що дослідниця визначає як одну з основних
складових гуманістичного виховання у позанавчальній діяльності
роботу студентського самоврядування, справедливо зауважує, що
розвиток даного феномена у вищих навчальних закладах має незадовільний рівень. Проте при визначенні провідних напрямів гуманістичного виховання (моральне, громадянсько-правове, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізкультурно-оздоровче) для
їх реалізації у позанавчальній діяльності пропонує такі форми: інтелектуально-ігрові конкурси, розважальні програми, концерти
й творчі звіти колективів художньої самодіяльності. Такий зміст
виховної роботи не відображує сутності гуманістичного виховання
в цілому та не сприяє оптимізації діяльності органів студентського
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самоврядування зокрема. Отже цінність даного наукового доробку
полягає у суто теоретичному розгляді проблем гуманістичного виховання у вищий школі, тоді як методичний аспект даного питання
потребує подальшого вивчення.
При аналізі дисертаційних досліджень з проблем гуманізації
навчально-виховного процесу, можна зробити висновок, що значна
кількість робіт порушує проблеми виховання гуманістичної спрямованості
майбутніх
учителів
(А. М. Крамаренко [332],
А. Ш. Кудусова [343], В. Г. Кузнецова [345], М. В. Ткаченко [707]).
В названих роботах, на жаль, такий аспект виховної роботи
у вищому навчальному закладі, як студентське самоврядування, не
включено до системи роботи по вихованню гуманістичних цінностей студентів. Автори актуалізують потенціал аудиторної роботи,
вдаються до розробки спецкурсів і спеціалізованих програм педагогічних практик, проведення конкурсів педагогічної майстерності, застосування творчих завдань, проведення зустрічей
з учителями-новаторами тощо.
На відміну від названих праць, дослідженню І. П. Аносова [12]
притаманний комплексний підхід до розгляду проблеми гуманізації освіти. В роботі обґрунтовано теоретико-концептуальні основи
антропологізму як чинника гуманізації освіти, і що заслуговує на
особливу увагу, визначено принципи реалізації досліджуваного
феномена в гуманістично-орієнтованих технологіях навчання
і виховання. Хоча в дисертаційній праці І. П. Аносова не порушуються питання студентського самоврядування, проте його результати можуть слугувати основою для методологічного підґрунтя дослідження.
Науковий інтерес становить і група робіт із дослідження національних цінностей студентської молоді, до якої належать вітчизняні монографії Р. П. Берези [40], Ю. Ю. Бєлової [45], В. В. Борисова [69], О. І. Гевко [121], В. Й. Кульчицького [385] та зарубіжні дисертації Л. Б. Габдулліної [115], В. І. Руденко [617], О. В. Калугіної [271].
Серед названих робіт особливий інтерес для дослідження становить дисертація В. Й. Кульчицького [385], де здійснене дослідження системи виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування у першій половині XX століття.
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Віталій Йосипович дає історико-педагогічний аналіз роботі організацій ОУН й УПА та визначає їх вплив на сучасну учнівську молодь.
Визначаючи позитивні риси, що формуються у молоді внаслідок
діяльності організацій національного спрямування, автор називає:
гідність, чесність, незламність, ініціативність, самостійність, кмітливість, повагу до українського народу, готовність до захисту Батьківщини. Проте до кола завдань дослідника не входило вивчення
впливу даних організацій на студентську молодь та розгляд діяльності молодіжних організацій першої половини ХХ століття.
У роботі В. В. Борисова [69], на відміну від попередньої, комплексно вивчається виховна робота і з учнівською, і зі студентською молоддю. Повно представлена система формування національної свідомості у виховній роботі загальноосвітніх та вищих
навчальних закладів. Основний акцент автор робить на обґрунтуванні трьох етапів процесу адаптації національної психології до
педагогічних заходів (протистояння, входження, інтеграція) та
в результаті здійснення експериментальної роботи підтверджує,
що врахування специфіки даних етапів впливає на зміцнення колективу та планування виховної роботи як в однонаціональних, так
і в поліетнічних групах. В’ячеславом Вікторовичем досліджено
адаптаційний етап взаємодії колективу, тоді як етапи формування
авторитетного активу, внутрішньогрупової взаємодії та стадія виходу на рівень самоврядування навчального закладу не розглянуті.
Проте дані дослідження корисні поданими історичними відомостями про особливості національного поступу Української держави у період, що є об’єктом нашого наукового інтересу, та
проблема виховання національних цінностей, розглянута в даних
роботах, не може бути виключена при вивченні стану розгляду
проблем виховання студентства.
При здійсненні аналізу стану дослідження проблеми студентського самоврядування, нами проаналізовано результати дев’яносто двох дисертаційних дослідження з історії, загальної педагогіки та історії педагогіки, в яких відображено основні закономірності досліджуваного нами історичного періоду. Відзначимо ті
роботи, що містять найбільш повні дані для дослідження.
Як показав аналіз, у розглянутих дисертаціях відображені основні освітні тенденції, характерні для певного етапу історичного
розвитку Української держави. Так, вивчення становлення націо~ 70 ~

нальної системи освіти України в 1917–1920 рр. відбувається
у роботах
Н. В. Агафонової [3],
Н. М. Барановської [31],
Н. Д. Городньої [144], О. М. Дем’яненко [175], Л. В. Кравчука [329],
М. В. Марчука [444], І. С. Михальського [462]. Серед даної групи дисертацій, найбільш ґрунтовною є робота М. В. Марчука [444], і за
охопленими дослідженням хронологічними межами, і за якістю
здійсненого автором суспільно-політичного, культуротворчого та
освітнього аналізу процесів, що мали місце у незалежній Україні.
Варто відзначити, що при розгляді періоду 1917-1920 рр., вітчизняні науковці особливо докладно висвітлили історичний вплив
на розвиток Української державності взагалі та становлення національної системи освіти, зокрема за часів української держави гетьмана П. Скоропадського. Свідченням даного твердження є роботи С. Л. Гнатюка [129], С. В. Грибоєдова [151], В. С. Клименка-Мудрого [286], О. П. Машевського [449]. Дисертаційне дослідження
О. П. Машевського [449] представляє найбільший науковий інтерес,
адже автор розглядає не тільки суспільно-політичні аспекти діяльності уряду П. Скоропадського, але і глибинно аналізує стан розвитку освіти та науки в період з квітня по грудень 1918 року.
Здійснений аналіз засвідчив, що серед дисертаційних робіт,
присвячених початку ХХ століття, питання студентського самоврядування найбільш повно розкрито у дисертації В. М. Мокляка «Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України
(ХІХ – початок ХХ століття)» [467]. Проте верхня хронологічна межа
даного дослідження сягає 1917 року, а отже, розвиток студентського самоврядування у період після подій жовтневого перевороту потребує подальшого вивчення.
Особливу увагу при вивченні дисертаційних робіт, хронологічними межами яких охоплено 1917–1920-ті рр., надано дослідженням суспільно-політичної діяльності молоді (Н. О. Гончарова [139],
О. М. Даценко [168], Л. П. Кривизюк [339], С. О. Черкасова [777],
Л. В. Чугаєвська [786]). В роботі Н. О. Гончарової [139] аналізується
діяльність гуртків української молоді, нелегальних студентських
організацій та громад, земляцьких організацій та студентських
партійних фракцій. Автор розглядає різні форми студентських протестів та їх причини й визначає умови розвитку учнівського та студентського руху. Аналіз даної дисертаційної роботи призводить до
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висновку, що початок ХХ століття став періодом активізації українського молодіжного руху, а отже соціально-політична ситуація
створювала умови для актуалізації прояву ініціативи молоді.
Підтвердженням даної тези є і наукові узагальнення, наведені
в роботі С. О. Черкасової [777] та Л. В. Чугаєвської [786]. Особливий
інтерес викликає робота С. О. Черкасової, адже Світлана Олександрівна досліджує власне студентські громадські організації та студентські громадські об’єднання (організації без статуту) на території України на етапах їх нелегального існування та в період легалізації. Примітним є те, що дослідниця вивчає позааудиторну виховну діяльність студентів, до якої належить поширення студентами
наукових знань серед населення; робота студентських наукових
гуртків історичного, природничого, спортивного, медичного спрямування. За результатами здійсненого дослідження, С. О. Черкасова
приходить до висновку, що просвітницько-педагогічна діяльність
студентських громадських організацій поглиблювала наукові знання студентів, впливала на формування національної свідомості молоді, підвищення освітнього рівня населення та розвитку студентського самоврядування. Дані роботи дають уявлення про ситуацію, що
передувала досліджуваному нами періоду, і роблять певний внесок
у вивчення історії громадської активності української молоді.
При здійсненні аналізу визначеного історичного періоду, нами виокремлено групу робіт, у яких здійснене більш прицільне вивчення суспільно-політичної активності студентів конкретних регіонів: м. Києва – у дисертації Г. В. Фартучної [753], Наддніпрянської України – Н. С. Побірченко [554], вивчення суспільнополітичної діяльності молоді Східної Галичини та Буковини – роботи І. Ф. Гурака [164] та І. Г. Дутчак [207]. Дані роботи вирізняє детальний аналіз діяльності студентських молодіжних організацій,
проте увага дослідників зосереджена в основному на розкритті
специфіки функціонування студентських організацій в період
з 1900 по 1914 роки, а відомості про актуальний для дослідження
1917 рік не знаходимо.
Науковий інтерес становить робота О. О. Лаврут [365], де здійснене вивчення студентства радянської України 20-х років. Поруч
із дослідженням кількісного, соціального, національного, статевого
складу студентства 20-х років ХХ століття, їх статків, стану здоров’я, досліджено громадську діяльність студенства та вивчено на~ 72 ~

слідки державної політики щодо навчання та виховання студентської молоді. Ольга Олександрівна визначає такі складові громадської діяльності студентів: масова політико-освітня робота, науковоакадемічна і професійна пропаганда, організація студентської преси, фізичне виховання; що реалізуються за допомогою таких форм
як: гуртки, вечірки, політико-агітаційні та літературні суди, професійні вечори. Аналіз названої роботи засвідчує, що комплексний
розгляд системи студентського самоврядування 20-х років, на жаль
не був метою дослідження автора, проте розгляд дисертантом окремих форм діяльності студентського самоврядування, зокрема організація студентської преси, робить дану роботу корисною при
вивченні проблеми розвитку студентського самоврядування
в українській державі.
Дослідження проблеми становлення класичної освіти на західноукраїнських землях І. Є. Курляк [362] викликало науковий інтерес, адже дисертантом виявлено основні тенденції та особливості розвитку університетів, що діяли на території Галичини,
Буковини, Закарпаття і Волині. Й хоча відомостей про організацію
виховної роботи у вищих закладах освіти в роботі не знаходимо,
проте отримуємо інформацію про загальний стан розвитку вищої
освіти на Західній Україні, що входить до кола наукового інтересу.
Аналіз дисертаційних робіт засвідчило, що період 1920-1930-х
рр. знайшов досить повне висвітлення в роботах О. М. Бондаря [68],
Г. М. Васильчука [85], Л. І. Донченка [191], Л. В. Дояра [202], В. В. Липинського [419],
Л. М. Новохатька [510],
Є. М. Стрижак [675],
Л. В. Тютюнник [746]. Робота Л. М. Новохатька [510] представляє
досить глибокий аналіз соціально-економічного та культурного
розвитку України у 20–х – 30-х рр. ХХ століття, проте проблеми
освітньої сфери не знаходять належного висвітлення, натомість
у дисертаційному дослідженні Л. В. Тютюнник [746] прицільна увага надається саме роботі Наркомпросу України та освітній політиці
даного періоду.
Важливими для оцінки соціально-політичного становища української держави та ролі молоді в суспільних процесах є роботи
І. О. Андрухіва [9], О. Я. Дудніка [206], О. В. Зінько [242], А. М. Зленко [243], І. З. Левандовської [370], Р. Г. Найди [481], В. М. Окаринсь-
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кого [516], Р. С. Пальчевського [534], О. А. Сови [649], І. І. Шумського [813].
Зокрема, у дисертації О. Я. Дудника [206] піддається аналізу
український студентський рух в еміграції на території центральносхідної Європи у 20-х роках. Студентське соціально-політичне життя за кордоном мало вплив на формування українського націоналістичного руху на батьківщині, адже кількість задіяних у еміграційних
студентських організаціях осіб, за словами автора, була досить вагомою (понад двадцять тисяч) та діяльність студентських громад
(соціалістів-драгоманівців – громади ім. М. Драгоманова та І. Франка; націоналістів – Груп Української Націоналістичної молоді
(ГУНМ) та Легії Українських Націоналістів (ЛУН), союзів корпорацій «Зарево» і «Чорноморе»; есерів – Вільна Громада; комуністів –
Спілка студентів-громадян УСРР в ЧСР; монархістів – гурток Студентів-Хліборобів) сприяла формуванню демократичних рис
у членів даних об’єднань та стала базою матеріальних і людських
ресурсів для становлення демократичних засад на теренах української держави.
У роботі І. З. Левандовської [370] аналізується діяльність молодіжних об’єднань на західноукраїнських землях у 20-30 рр. Науковий інтерес представляє висвітлення такої галузі самоврядної
роботи молоді, як суспільно-корисна праця. В дисертації розглянуто такі форми трудової діяльності молоді як трудові акції суспільно-корисного характеру, табори праці, робота гуртків, секцій, ремісничих майстерень та ін.
Спільним для досліджень даної групи є увага до західноукраїнської молоді. Варто зазначити, що незважаючи на те, що студентське самоврядування не було об’єктом вивчення авторів, проте
відомості про суспільно-політичну активність молоді у 20–30 рр.
дозволяють отримати цілісне уявлення щодо історичної характеристики даного періоду й місця студентства в соціальному житті.
За результатами аналізу дисертаційних робіт, у яких здійснено аналіз періоду 1940-х – 1950-х років, можна зробити висновок
про висвітлення авторами таких напрямів історико-педагогічної
думки: підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, українське культурне життя (Н. В. Антонюк [15]), суспільно-політичні
настрої та моральний стан населення України в повоєнний період
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(В. В. Кононенко [307], О. А. Прохоренко [598]), розвиток науки
в Україні (К. М. Мельник [451]).
Наукову цінність для дослідження становить робота О. С. Іщука [266], в якій висвітлюються форми та методи діяльності молодіжних структур ОУН, як складової українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр. Серед основних форм і методів роботи даних структур О. С. Іщук визначає агітацію, виготовлення та
розповсюдження листівок і літератури, збір інформації для підпілля, матеріальну допомогу підпільникам, проведення розвідувальної роботи в містах та селах, вчинення терористичних актів за
дорученням керівництва ОУН. Масштабність організації Юнацтва
ОУН (на 1943 р. в Галичині, за словами автора, нараховувалося понад 26 тисяч учасників) потребує врахування даної молодіжної активності при аналізі проблеми студентського самоврядування, як
однієї з форм молодіжної діяльності.
Особливо
цінним
для
дослідження
є визначення
С. М. Домбровською [189] суттєвих рис і специфічних напрямів виховної роботи з вузівською молоддю Харківського державного університету, Харківського авіаційного інституту, Харківського політехнічного інституту, серед яких визначено будівельні студентські
загони для роботи на цілині, у підшефних господарствах, на ремонтних роботах у вищому закладі освіти.
Науковий інтерес становить дисертаційне дослідження
Н. М. Хоменко «Повсякденне життя студентської молоді України
(1950–1960 рр.)» [763]. Увага автора спрямована на вивчення матеріально-побутових умов життя студентів, їх харчування, гігієни, ставлення до навчання, формування світоглядних позицій, антирелігійне виховання, соціальних девіацій, дозвіллєвої сфери. Студентське
самоврядування не було предметом дослідження дисертанта.
Найбільш важливими для дослідження серед робіт, у яких розглядається період 1960-х – 1970-х років, є дисертації, предметом
вивчення яких є молодь та молодіжний рух. Розгляд масиву вітчизняних дисертаційних робіт засвідчив, що до таких праць належать
дисертації В. А. Зінченка [241], А. В. Мінаєва [463]. Проте робота
А. В. Мінаєва [463] порушує проблеми молодіжного руху в країнах
Західної Європи та США, а згадок про молодіжну активність на теренах Української держави не зустрічаємо. Однак, дисертація ко~ 75 ~

рисна відомостями про феномени «субкультура» та «контркультура» й аналізом протестних рухів молоді заходу, як таких, що мали
вплив на формування молодіжної активності вітчизняної молоді.
Робота значно виграла б, якби автор визначив основні тенденції
впливу розглянутих субкультур на українську молодь та спрогнозував їх подальший розвиток.
Дисертація В. А. Зінченка [241] розкриває аспект позанавчальної активності молоді, а саме – туристичної діяльності на базі Бюро
міжнародного туризму «Супутник» ЦК ЛКСМУ та його регіональних
відділень. Робота цікава наявним аналізом громадсько-корисної,
краєзнавчої, пошукової та профорієнтаційної роботи. Проте не
розкриває специфіки функціонування студентського самоврядування досліджуваного періоду.
Аналіз дисертаційних досліджень, завданням яких є аналіз історичного періоду 1960-х – 1970-х років, засвідчив низький рівень
вивченості даного етапу в науково-педагогічних та історичних дослідженнях. В основному, про особливості даного етапу йдеться
в межах комплексних досліджень, які охоплюють декілька десятиліть.
Перехідний період становлення системи освіти (1980 -1990ті рр.) знайшов відображення у дослідженнях Г. М. Артюх [21]. Питання освіти та управління, що розглядаються в дисертації, актуалізують важливі проблеми врядування в освіті, порушують аспекти
демократизації та самоврядності, а отже, є важливими при аналізі
становлення студентського самоврядування в окреслений період.
За результатами здійсненого аналізу, проблеми молодіжної
активності у 80-90-ті роки знаходять висвітлення у роботах вітчизняних істориків і політологів Ю. В. Бобровніка [59], О. А. Корнієвського [316], О. В. Некрасової [494], С. В. Сороки [663], В. В. Шаповал [793] та зарубіжних істориків Л. М. Гайдукевича [117],
О. Г. Лунькова [426].
Найбільш повними та системними дослідженнями молодіжних організацій є роботи С. В. Сороки [663] та В. В. Шаповал [793].
Так, у дисертації С. В. Сороки досліджено суспільно-політичну діяльність неформальних об'єднань молоді України у 1953-1991 роках.
Автор аналізує функціонування політизованих об’єднань 1953 р. –
початку 1970-х рр.: націоналістичних, націонал-комуністичних,
соціал-демократичних, ліворадикальних угрупувань, які діяли на
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основі ідей ОУН, і ставили на меті побудову незалежної Української держави, проте використовували тільки легальні способи боротьби, – агітацію та пропаганду. Також в полі дослідницької уваги
автора знаходяться і неполітизовані об’єднання молоді, такі як комунарський рух, що дуже наближений до організації роботи самоврядування на базі шкіл та вищих навчальних закладів. Цікавими є
відомості про активність молоді у другій половині 1970 – першій
половині 1980-х рр., як період зросту активності розвитку та поширення молодіжних субкультур хіпі, панки, радикально-екстремістських угрупувань. Розгляд дослідницею неформальних об’єднань молоді в умовах суспільних трансформацій 1985-1991 рр.
дозволяє отримати відомості про соціоцентриські (екологічні, культурологічні, педагогічні, миротворчі) молодіжні об’єднання, що
функціонували за сприяння партійно-комсомольських структур.
Здійснений С. В. Сорокою аналіз суспільно-політичної діяльності
неформальних об'єднань молоді доповнює уявлення про основні
світоглядні тенденції у становленні студентського самоврядування
та вплив неорганізованої молодіжної активності на функціонування самоврядних студентських організацій у вищій школі.
У дослідженні В. В. Шаповал визначено не тільки характеристики неформальних організацій, але і розкрито основні аспекти
діяльності молодіжного руху другої половини 80-х – 2000-них років. Науковий інтерес представляє визначення найважливіших етапів вияву молодіжної активності: 1986-1987 рр. – створення альтернативних комсомолу молодіжних організацій (Український
культорологічний клуб (м. Київ), Товариство Лева (м. Львів), товариство «Пересвіт» (м. Рівне), товариство «Вертеп» (м. Тернопіль));
1989-1992 рр. – спалах активності молоді; друга половина 1990-х
рр. зростання мережі молодіжних Всеукраїнських організацій та
об’єднань (Всеукраїнська асоціація молодих співробітників «Альтернатива В»; Всеукраїнські громадські організації «Асоціація молодих депутатів України», «Молоді демократи», «Асоціація молодих науковців», «Український молодіжний парламент»; «Фонд
підтримки молодіжних демократичних ініціатив»; Всеукраїнські
молодіжні об’єднання «Молода зелена альтернатива»; «Слов’яни»;
«Молода громада»; Міжнародна молодіжна громадська організація
«Молодіжна академія наук»). Аналіз роботи В. В. Шаповал дозволяє
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стверджувати, що визначення умов розвитку молодіжних організацій та творення молодіжного руху в цілому, допомагає при визначенні основних тенденцій вияву молодіжної активності й у межах
вищих навчальних закладів.
Дослідження О. С. Басніна [33], К. В. Захаренка [238] та
М. О. Кербаль [282] продовжують розгляд проблеми вивчення молодіжної активності в сучасний період. Дані роботи поруч із політологічним, містять і соціологічний аналіз становлення молодіжних організацій та міру вияву активності української молоді.
Аналіз даних робіт та матеріалів апробації дисертаційних досліджень О. С. Басніна та М. О. Кербаль засвідчили наявність суперечливої інформації щодо активності молоді та вияву інтересу до
політики. Так, за матеріалами дослідження О. С. Басніна, 18,67 %
молоді дуже цікавить політика, цікавить певною мірою – 61,89 %,
зовсім не цікавить – 7,82 %, важко відповісти – 11,62 % [33, с. 30].
Тоді як М. О. Кербаль наводить інші відомості: 53 % молоді – цікавляться політикою, 17 % – дуже цікавляться, 17 % – зовсім не цікавляться [282, с. 90]. При цьому О. С. Баснін в результаті дослідження
приходить до висновку: в теперішній час поки неможна розглядати
студентську молодь України, як силу, де політична (а значить
і громадянська), активність спрямована на вдосконалення, тим більше зміну соціально-економічного та політичного ладу в країні,
соціально-економічних і політичних інституті в у державній структурі [33, с. 31]. Натомість М. О. Кербаль, за умов отримання
у своєму дослідженні більш низького показника політичної активності молоді, стверджує: апатичність більшої частини громадян
України, і молоді в тому числі, змінилася інтересом до політики
і прагненням брати участь у політичних процесах, виникли нові
молодіжні лідери, відійшли на другий план проблеми економічного характеру [282, с. 89]. За умов суперечливої оцінки рівня активності молоді та міри вияву демократичних тенденцій в українському суспільстві в дисертаційних дослідженнях, тільки докладне
вивчення ситуації щодо розвитку студентського самоврядування
дозволить робити об’єктивні висновки про закономірності становлення досліджуваного феномена на сучасному етапі.
Спробу висвітлити сучасний освітній процес з історичної точки зору було зроблено Р. В. Сопівником [661]. Предметом
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тів у освітньому процесі та громадському житті. Варто відзначити,
що Р. В. Сопівник намагається дати комплексну оцінку змінам
і у навчальному, і у виховному процесі вищих навчальних закладів,
й визначає при цьому два напрями впливу студентів на освітній
процес: зростаюча суб’єктність студента, що знаходить вияв
у навчальній роботі та діяльність органів студентського самоврядування. Отже, дане дисертаційне дослідження має велику практичну
користь для дослідження розвитку студентського самоврядування
в період становлення Української незалежної держави.
У ході здійснення дослідження проаналізовано значну кількість робіт, у яких вивчається молодіжний рух [9; 53; 72; 135; 207;
242; 282; 315; 463; 534; 538; 552; 559; 813]. Увагу привертають дисертації, де розкрито специфіку прояву сучасної молодіжної активності. До таких належать праці Є. І. Бородіна [72], В. А. Головенька [135], Т. С. Пашиніної [538], К. В. Плоского [552], Ю. Й. Поліщука [559]. Найбільш вагомою серед них є робота на здобуття
наукового ступеня доктора педагогічних наук, написана Ю. Й. Поліщуком [559], адже автор дослідив становлення і розвиток соціально-педагогічної діяльності спілок молоді починаючи з другої половини ХІХ століття до початку ХХІ століття. Наукову значущість
мають визначені дослідником групи громадських молодіжних
об’єднань другої половини ХІХ – кінця 80-х рр. ХХ ст. та характеристика сучасних об’єднань, до яких належать різновікові, політизовані та неполітизовані молодіжні організації. Вирізняє дослідження Ю. Й. Поліщука й порівняльний аналіз вітчизняного молодіжного руху та соціально-педагогічних особливостей молодіжних об’єднань у європейських країнах. Характеристика державної
молодіжної політики та обґрунтований прогноз становлення
і розвитку національного молодіжного руху дозволяють здійснювати комплексний аналіз розвитку громадянської активності молоді
та становлення студентського самоврядування.
Питання державної молодіжної політики в Україні в період
становлення Української незалежної держави знайшли подальший
розвиток у роботі Є. І. Бородіна [72]. Вивчення автором молодіжного законодавства, комплексних і цільових державних програм;
процесів створення комітетів і рад з питань молоді дозволяють
отримати уявлення про сучасну правову та владну підтримку мо~ 79 ~

лоді в Україні. До того ж дослідник вивчає процес створення мережі молодіжних установ, закладів та організацій. Аналіз дисертації
засвідчив, що Є. І. Бородін не вдається до аналізу самоврядних
структур на рівні вищих закладів освіти, проте в дисертації знаходить місце висвітлення роботи Всеукраїнської студентської ради
при Президентові України (2001-2004 рр.). А отже, дана робота заслуговує на використання, при розгляді проблеми розвитку студентського самоврядування на сучасному етапі.
За результатами здійсненого аналізу нами виокремлено групу
робіт, предметом розгляду яких стала молодіжна політика в Україні
(Д. Є. Андрєєва [8],
Н. Б. Метьолкіна [455],
В. В. Орлов [521],
І. О. Парубчак [537], М. П. Перепелиця [543]). У цих працях досліджено процеси формування державної молодіжної політики в Україні
(Н. Б. Метьолкіна [455], В. В. Орлов [521]), вивчено організаційноправові аспекти молодіжної політики (Д. Є. Андрєєва [8], І. О. Парубчак [537), визначено особливості реалізації молодіжної політики на
регіональному рівні (М. П. Перепелиця [543]). Поруч із дослідженням основних аспектів молодіжної політики, дисертанти наводять
висновки щодо рівня громадянської активності студентської молоді й приходять до спільної думки про її зниження. Д. Є. Андрєєва
пояснює таку ситуацію відсутністю програм і стратегій активізації
молодіжної участі, розвитку економічної самостійності та громадської активності молоді, формування ціннісних орієнтацій молоді;
відсутністю дієвих механізмів впливу молодих громадян на формування та реалізацію державної політики; низьким рівнем компетентності молодих людей з питань участі у всіх сферах суспільного
життя; недостатністю рівня кадрового забезпечення місцевих
і районних органів виконавчої влади з питань роботи з дітьми та
молоддю; зменшенням чисельності позашкільних навчальних
закладів, соціокультурних, спортивних, дозвільних та інших закладів і установ, що мають на меті забезпечення виховання та проведення змістовного дозвілля молоді, об’єктів інфраструктури сприяння зайнятості молоді та підтримки молодіжного підприємництва
тощо; недостатністю рівня міжгалузевої співпраці і координації
між цільовими державними та регіональними програмами, спрямованими на забезпечення соціального становлення й розвитку
молодих громадян [8, с. 8]. Внесок до вивчення проблем молодіжної активності, зроблений даною групою авторів, доповнює уяв~ 80 ~

лення про специфіку вияву активності студентською молоддю
у вищих навчальних закладах України.
Аналіз дисертаційних досліджень вітчизняних і зарубіжних
авторів дозволяє стверджувати про посилення інтересу до проблеми студентського самоврядування з початку 1990-х років у зв’язку
з активізацією демократичних тенденцій у суспільстві, як на території України, так і за її межами. Вивчення наукового доробку свідчить, що предметного дослідження проблеми розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України не
відбувалося. В дисертаційних роботах наявні спроби розглядати
студентське самоврядування як засіб формування лідерських якостей студентів, професійної компетентності майбутніх спеціалісті
в у межах вищого навчального закладу, один з аспектів соціалізації
особистості. Такий стан розробленості проблеми зумовлює гостру
потребу у вивченні розвитку студентського самоврядування
у системі вищої освіти України на забезпечення реалізації демократичних перетворень молодої Української держави, у відповідності до потреб євроінтеграції та утвердження цінностей демократії й гуманізму.
Висновки до першого розділу
1. Аналіз 989 джерел, серед яких 152 – кандидатських й 19
докторських дисертацій, 24 – автореферати кандидатських і 2 –
докторських дисертацій; 82 монографії, 25 наукових та навчальнометодичних посібників, 511 статей, 72 нормативних документи та
документи концептуального характеру, 135 архівних джерел, засвідчив: тема відповідає вимогам сьогодення, була об’єктом уваги
науковців, проте комплексного дослідження не мала. У радянський
період проблема студентського самоврядування висвітлювалась
з огляду на діяльність у межах комсомольської організації. Питання лідерства та самоврядування починають розглядатися зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році, проте число друкованих
матеріалів, де здійснено аналіз даних категорій у студентському
середовищі незначне.
2. Визначено напрями педагогічного пошуку українських науковців радянського періоду в галузі виховання: вища школа як
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об’єкт конкретно-соціальних досліджень; виховний вплив традицій
університету; патріотичне та інтернаціональне виховання; громадянське виховання; естетичне виховання; моральне виховання;
формування гуманних поглядів; громадські організації у вищому
навчальному закладі. Більшість матеріалів порушують питання морального виховання студентів. При аналізі дисертаційних досліджень, захищених у період з 1951 по 1990 рр., зробили висновок
про їх заідеологізованість і визначену тенденційність.
3. Аналіз наукової літератури призводить до висновку, що
науковий пошук у період із 1991 по 2010 рр. здебільшого спрямовано на вивчення трансформацій системи вищої освіти. Окрему увагу
автори приділяють питанням реформування вищої освіти, входження України до європейського освітнього простору та проблемам життєдіяльності студентської молоді. За часів незалежності
України констатуємо високий рівень наукових досліджень теоретичного характеру, тематикою яких є моральне виховання та його
напрями: громадянське й патріотичне виховання; наявність у науково-педагогічній думці значного інтересу до вивчення соціальних
процесі в у середовищі студентської молоді; наявність історикопедагогічних досліджень, де висвітлено освітні процеси ХХ століття;вивчення історико-педагогічної спадщини видатних освітніх діячів. Серед публікацій з проблем виховання, домінують статті
з питань гуманізації навчально-виховного процесу та формування
ціннісних орієнтацій студентства, що переважно мають соціальнофілософську спрямованість.
4. Аналіз наукового доробку свідчить, що предметного дослідження проблеми розвитку студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України не відбувалося. У дисертаційних роботах наявні спроби розглядати студентське самоврядування як засіб формування лідерських якостей студентів, професійної компетентності майбутніх спеціалісті в межах вищого навчального
закладу, один з аспектів соціалізації особистості.
5. Незадовільний стан розробленості проблеми у вітчизняній
педагогічній теорії та практиці зумовлює гостру потребу у дослідженні розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України. Більш ґрунтовного розгляду потребують такі напрями: методологічні засади розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України, тенденції студентсь~ 82 ~

кого самоврядування в Україні (1917-2010 рр.), актуалізація та
впровадження ідей і досвіду студентського самоврядування в умовах реформування вищої освіти України.
Основні результати розділу опубліковано в наукових працях
автора [591–593; 716–718; 722; 725–728; 730; 736; 738].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
2.1. Загальна методика дослідження
Аналіз джерельної бази дослідження, що подано в першому
розділі, свідчить, що проблема студентського самоврядування
є актуальною, своєчасною й вимагає глибокого дослідження з огляду на вимоги демократизації та наближення до європейської якості
організації освітнього процесу у 317 вищих навчальних закладах
України. Визначено питання, що потребують дослідження: визначення методологічних засад розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України; теоретичне обґрунтування сутності, загальних принципів, структури, методів та форм
діяльності студентського самоврядування.
Науково-педагогічне пізнання вимагає здійснення комплексного аналізу педагогічних, психологічних, філософських, соціологічних праць, що розкривають суть, загальні принципи, структуру,
методи і форми досліджуваного феномену. Адже проблеми загальної педагогіки та історії педагогіки не є відокремленими
в науковому просторі, а тісно пов’язані з соціо-культурним, психологічним та філософським розумінням понять, що підлягають
науковому аналізу.
Розвиток педагогічної науки можливий на основі методологічного знання, що обґрунтовує використання об’єкта, предмета, методів, засобів дослідження; допомагає розкрити закономірності та
визначити тенденції розвитку складних педагогічних явищ
і процесів; оцінити значущість здобутих дослідником результатів.
Під методологією дослідження розуміють «загальну систему
теоретичних знань, які виконують роль провідних принципів наукового пізнання, шляхів та засобів реалізації наукового дослідження» [138, с. 70]. Структура методологічного знання за С. У. Гончаренком [138] передбачає опанування дослідником наступних
рівнів: філософські знання, загальнонаукова методологія, конкретно-наукова методологія. Філософські знання реалізують світоглядну функцію дослідження та визначають його загальні теоретичні
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підвалини. Загальнонаукова методологія передбачає визначення
категоріального апарату дослідження: гіпотези, об’єкту та предмету
дослідження, мети, завдань, етапів дослідної роботи. Конкретнонаукова методологія озброює дослідника комплексом процедур для
здійснення наукового пошуку, визначає принципи, методи науководослідної роботи. Л. П. Сергієнко [633]; А. В. Сластьонін, В. П. Каширін [642] додатково розглядають рівень технологічної методології,
що передбачає збирання історичного матеріалу, формулювання основних категорій і понять науки, оформлення результатів дослідження у вигляді статті, монографії, дисертаційної роботи.
Методологія дослідження включає в себе систему знань (і способи їх одержання) про засади і структуру педагогічної теорії, підходи до досліджуваних процесів і явищ, а також метод формування
навичок і розвиток особистісних якостей [688, с. 10]. А отже актуальним є розгляд не окремих питань методології, а комплексний
аналіз системи знань на методологічних засадах.
Метою дослідження є теоретично обґрунтувати ґенезис студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
у контексті розвитку вітчизняної вищої освіти у 1917-2010 рр.
Розв’язання цієї проблеми вимагає визначення програмноцільової структури й методики дослідження.
З метою визначення програмно-цільової структури дослідження окреслено завдання дослідження, принципи здійснення
пізнання, основні підходи дослідження, методи науково-педагогічного дослідження; встановлено етапи науково-дослідної роботи
над проблемою розвитку студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України у 1917-2010 рр.; визначено види наукової продукції та форма звітності за результатами здійснення дослідження.
Проблеми студентського самоврядування потребують цілісного вивчення та систематизації з огляду на реалії розвитку сучасного студентства та з урахуванням історії становлення історії вищої
школи на Україні. При чому розгляд даних питань повинен здійснюватися на ґрунті вивірених наукою методологічних принципів,
до яких відносимо наступні.
Принцип науковості передбачає раціональність, доказовість
і логічність педагогічного знання, що спирається на наукову карти~ 85 ~

ну світу, вибудовує адекватні практичні дії. Знання виробляють
і систематизують, а не дістають у процесі відкриття, містичного
досвіду тощо [688, с.6]. Використання даного принципу передбачає
ретельну перевірку емпіричних фактів функціонування студентського самоврядування перед уведенням їх до рангу наукових;
уточнення і доповнення інформації здобутої з одних джерел шляхом глибинного опрацювання інших наукових ресурсів; використання тільки достовірної наукової інформації.
Надзвичайне значення при здійсненні наукового дослідження
відіграє принцип об’єктивності, адже від неупередженості та вміння зважити всі складові досліджуваного феномену залежить достовірність здобутих результатів. У історико-педагогічному дослідженні важливим є вміння здійснити аналіз значного масиву
джерел досліджуваного періоду (1917-2010 рр.) не піддаючись тенденційності, що може бути характерна окремим авторам праць
певного історичного етапу. Використання даного принципу вимагає переконливого та доказового викладу матеріалу, що передбачає
його тлумачення з урахуванням усіх чинників, які діють на досліджуване явище.
Методологи педагогіки Р. Атаханов [23], С. У. Гончаренко [138], В. І. Загвязінський [23] говорять про важливість принципу
сутнісного аналізу, що тісно пов’язаний із принципом об’єктивності. Використання принципу сутнісного аналізу вимагає проходження дослідником усіх ступенів вивчення педагогічного явища:
знайомства з відомостями, доступними для широкого загалу (сучасна педагогічна література науково-популярного характеру);
згодом – з особливими фактами, відомими фахівцям у галузі даної
проблеми (фахові наукові видання); й нарешті, – з найглибиннішими знаннями, що відкрилися тільки конкретному здобувачу
і мають беззаперечну теоретичну та практичну значущість і наукову новизну (відомості з архівних джерел, фондів наукової літератури; висновки на основі опрацювання значного масиву інформації). Даний принцип передбачає вивчення явища в усій складності
його зовнішніх і внутрішніх зв’язків, визначення факторів і умов
його розвитку як у теперішньому, так і в майбутньому. Дуже близьким до даного принципу є принцип цілісності або принцип цілісного вивчення педагогічного явища чи процесу.
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Принцип цілісного вивчення педагогічного явища чи процесу
дозволив максимальне використання системного підходу
в дослідженні; встановлення зв’язку досліджуваного феномену із
сутнісними силами особистості; показ різноманіття зовнішніх
впливів; розкриття механізму досліджуваного явища; чітке визначення досліджуваного педагогічного явища в цілісному навчальновиховному процесі [542, с. 34–35]. При використанні даного принципу ми брали до уваги зміни феномену студентського самоврядування, що відбувалися в досліджуваний період. Врахувати минуле,
сучасне і майбутнє допомагав принцип детермінізму.
Надзвичайно важливим у історико-педагогічному дослідженні
є принцип єдності історичного та логічного. З даного принципу виходить вимога спадкоємності, врахування накопиченого досвіду,
традицій, наукових досягнень минулого. «Нове», що не зросло на
цьому родючому ґрунті, незважаючи на зовнішню привабливість
є дуже кволим і недієздатним. Це нове виявляється або безпідставним прожектерством, або переодягненим, підфарбованим старим
[23, с. 44]. Аналіз явища студентського самоврядування вимагає ретельного вивчення історії об’єкта у поєднанні з побудовою теорії його
розвитку із прогнозуванням подальшого становлення феномену.
Використання усіє системи принципів (а інакше й бути не може, адже вимоги реалізації наукових підвалин дослідження, – комплексність, обов’язковість, рівнозначність) зумовлює оперування
в дослідній роботі системою підходів.
На думку О. В. Гніздилової, методологічний підхід в історикопедагогічному дослідженні виступає гносеологічною цілісністю, що
включає дослідницькі установки й засоби вивчення об’єкті в у структурі історико-педагогічної дійсності; підхід визначає розуміння логіки й етапів розвитку педагогічного процесу; регламентує відбір та
інтерпретацію фактологічного матеріалу; закладає аксіологічні параметри оцінки історико-педагогічних явищ, що вивчаються
[131, с. 30]. При оцінці фактів, явищ і освітніх процесів минулого
ми дотримувались даного підходу, що дозволило будувати світоглядну позицію.
Глибинність і багатофакторність предмету дослідження – розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України (1917–2010 рр.), визначає широкий спектр знань із педаго~ 87 ~

гіки, історії, філософії, соціології. А отже методологічні підходи до
здійснення дослідження ґрунтуються на широкій міждисциплінарній теоретико-методологічній базі.
Історико-педагогічне знання вимагає використання комплексного підходу. Врахування усіх чинників розвитку досліджуваного феномену, його зовнішніх і внутрішніх зв’язків, допомагає дотримуватись об’єктивності при оцінці даного явища. На розв’язання даного
завдання працює й добір різноманітних методів дослідження.
Як комплексна дисципліна, історія педагогіки є похідною від
педагогічної науки, пов’язана з іншими гуманітарними науками, і
в першу чергу з історією соціології, демографії, культурології, антропології, етнографії, політичної історії, історії науки, філософії,
релігії, психології, історії дитинства та інших [688, с. 11]. Соціокультурний підхід дозволяє враховувати всю багатоманітність аспектів дослідження та здійснювати його цілісно з урахуванням усіх надбань різних галузей науки.
У роботі спиралися на ідеї В. П. Андрущенка [10; 159; 524],
Б. С. Гершунського [9], Л. В. Губерського [10; 159], М. І. Михальченка [10], І. В. Зайченка [230] про пріоритет загальнолюдських цінностей, забезпечення на їх основі творчого діалогу культур, осягнення
й розв’язання глобальних проблем сучасності, опрацювання механізмів збереження миру й цивілізації як такої [159, с. 495]. Антропоцентричний підхід використовувався в дослідженні з метою аналізу досліджуваного феномену з урахуванням потреб особистості, її
потенціалу та прагнення до розвитку.
Вимоги аналізу історико-педагогічного процесу в контексті
соціально-економічних формацій виконує формаційний підхід.
Проте більш повно реалізувати завдання дослідження дозволяє цивілізаційний підхід, обґрунтований Г. Б. Корнетовим [314]. Йому
й надаємо перевагу при аналізі проблеми розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах України. Адже цивілізаційний підхід передбачає врахування не лише особливостей суспільно-історичних формацій, але і всю суму знань про людину,
здобутих у різних галузях знань. Таким чином забезпечується цілісність у розумінні вітчизняного історико-педагогічного процесу.
Парадигмально-педагогічний підхід використовувався в дослідженні для розгляду ідей розвитку студентського самоврядування з позицій педагогічної науки, а саме: її динамічного поступу,
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становлення різних точок зору на студентське самоврядування
протягом досліджуваного періоду. Даний підхід обґрунтований
І. В. Зайченком [230], О. В. Сухомлинською [688] на основі ідей
Т. С. Куна [840]. Т. С. Кун визначив парадигму як систему наукових
досягнень, що полягає в розроблених теоріях та обґрунтованих методах, на основі яких зрозуміло, які необхідно використовувати
способи діяльності для розгляду наукової проблеми в конкретній
галузі знань. Дослідник визначив три етапи розвитку наукової дисципліни: препарадигмальний (що передує встановленню парадигми), панування парадигми, кризовий (зміна парадигми, перехід від
однієї парадигми до іншої). А отже парадигмально-педагогічний
підхід надає можливість об’єктивного аналізу об’єкта дослідження
та озброює відповідними методами для розв’язання поставленої
наукової проблеми.
Системний підхід, обґрунтований у працях Р. Атаханова,
В. І. Загвязинського [23],
С. У. Гончаренка [138];
В. В. Краєвського [331]; О. В. Крушельницької [342]; О. В. Сухомлинської [688],
А. І. Уйомова [747] та інших науковців, ґрунтується на тезі про те,
що специфіка складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями її складових елементів, а пов’язана насамперед з характером взаємодії між елементами [23, с. 44]. Його сутність реалізується в цілісності системи відносно навколишнього середовища;
визначення всіх елементів системи та розуміння їх сутності; структуруванні елементів системи; управління системою елементів. Цілісне бачення педагогічного процесу в окремих вищих навчальних
закладах та визначення тенденцій розвитку студентського самоврядування в цілому в системі вищої освіти України, дозволяє аналізувати складну нелінійну систему педагогічних взаємин із здійсненням системного аналізу феномену студентського самоврядування в педагогічній теорії та практиці.
Вимоги системного підходу тісно пов’язані з сучасною теорією
спільної дії, – синергетикою, ідеї якої розвивав Г. Хакен [836],
а згодом, – Є. М. Князєва, С. П. Курдюмов [288], О. Ю. Лоскутов,
О. С. Михайлов [416],
В. С. Лутай [427],
І. Пригожин,
І. Стенгерс [528], В. Ф. Прісняков [584], та ін. вчені. Дана галузь знань знаходить реалізацію в синергетичному підході до дослідження. Він
працює в нестабільних, нелінійних системах, до яких належить
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і система освіти. При дослідженні проблеми студентського самоврядування змістовних підхід має провідну роль, порівняно із
формалізованим, що продиктовано вимогами синергетичного підходу, коли будь-якій системі неможна нав’язувати спосіб розвитку.
Адже студентське самоврядування є по своїй суті синергетичним
самокерованим процесом.
Єдність методологічного, комплексного, антропоцентичного,
соціокультурного, цивілізаційного, парадигмально-педагогічного,
системного, синергетичного підходів дослідження вимагають застосування еклектичного підходу як синтезу різних поглядів на
проблему студентського самоврядування з метою всебічного дослідження даного феномену.
Розв’язання основних завдань дослідження передбачають ретельний добір методів наукового пошуку. Проблему визначення
наукового методу дослідження вивчали Ф. Бекон [43], Р. Декарт [171],
Дж. Дьюї [208; 831],
Дж. Локк [843],
І. Кант [839],
Е. Мах [448], Ж. А. Пуанкаре [846] та дослідники сучасності Р. Атаханов, В. І. Загвязинський [23]; С. У. Гончаренко [138], В. К. Майборода [438], Л. П. Сергієнко [633], С. А. Смирнов [541], В. О. Сухомлинська [688] та інші науковці. Досліджуючи проблему студентського самоврядування, керувались розумінням наукового методу як способу здобуття наукового знання, що містить сукупність
прийомів, операцій, процедур теоретичного та емпіричного пізнання з метою вивчення педагогічної дійсності.
При доборі методів наукового дослідження взято за основу
об’єктивність, відтворюваність, евристичність, доцільність, конкретність кожного методу. Для реалізації мети і поставлених завдань дослідження використано наступний комплекс методів науково-педагогічного дослідження:
– аналіз, синтез, класифікація, типологізація, структурування,
доведення, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація з метою об’єктивного вивчення розвитку студентського самоврядування на Україні із урахуванням становлення вітчизняної педагогічної думки в ХХ столітті й сучасної
теорії та практики;
– ретроспективний, логіко-системний, хронологічно-структурний, зіставно-порівняльний, термінологічний аналіз дисертаційних досліджень, наукової літератури й архівних джерел,
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що дає змогу розглядати закономірності, суперечності, тенденції та принципи розвитку студентського самоврядування
на Україні в часовій динаміці;
– відбір, класифікація, періодизація історичних фактів, опитування – письмове й усне, прогнозування для вивчення стану
розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України;
– пошуково-бібліографічний – для аналізу, систематизації і класифікації архівних фондів, бібліотечних каталогів і друкованих джерел з теми дослідження;
– періодизації – при дослідженні якісних змін на певних історичних етапах;
– контент-аналіз – для вивчення нормативно-правової бази
й документальної інформації;
– інтерпретація й структурно-прогностичний метод – при формулюванні висновків, рекомендацій та визначення шляхів
вдосконалення студентського самоврядування в умовах демократизації освітнього процесу вищої школи.
Дослідження проводилось поетапно. При здійсненні дослідної
роботи керувались положенням, що методика та процедура дослідження повинна відповідати меті й завданням дослідження, відбивати специфіку історико-педагогічного дослідження, сприяти розкриттю якісних змін у дослідженні, визначати засоби теоретичної
обробки результатів дослідження, формулювання висновків, пропозицій та рекомендацій [39, с. 130]. Відповідно визначено функціональну залежність структурних частин роботи (рис. 2.1). Відповідно до визначеної програми науково-дослідної роботи поетапно
здійснювалось виконання поставлених завдань.
Перший етап – аналітико-пошуковий (2004-2010 рр.). На даному етапі було здійснено системний аналіз досліджуваної
проблеми в педагогічні теорії й практиці, що дозволило визначити
тему, завдання, об’єкт, предмет та напрями дослідження. Для виконання даного завдання окреслено методологічні засади дослідження, розроблено програмно-цільову структуру й методику дослідження. З’ясовано й конкретизовано дефініції понять: «студентське
самоврядування», «органи студентського самоврядування», «принципи студентського самоврядування».
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Тема:
Розвиток студентського
самоврядування у вищих
навчальних закладах
України (1917-2010 рр.)

Мета:
теоретично
обґрунтувати
ґенезис
студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах України в контексті
розвитку вітчизняної вищої освіти у 1917 - 2010 рр., виявити
тенденції, закономірності, принципи та можливості розвитку
студентського самоврядування в сучасних умовах демократизації
вищої освіти.

Завдання дослідження:
- здійснити джерельний аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці та
окреслити питання, що потребують дослідження;
- розробити авторську концепцію й методику дослідження проблеми розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917 - 2010 рр.);
- удосконалити й модифікувати зміст понять «студентське самоврядування», «принципи
студентського самоврядування»;
- охарактеризувати періодизацію розвитку студентського самоврядування в Україні з 1917
по 2010 р.;
- класифікувати у визначених періодах провідні тенденції, основні суперечності та
закономірності розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України;
- розкрити принципи, методи та форми студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України в контексті розвитку вітчизняної освіти;
- охарактеризувати органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України у визначеному історичному періоді;
виявити перспективи і шляхи розвитку студентського самоврядування в Україні (1917 –
2010 рр.) та можливості його екстраполяції в сучасних реаліях освітнього процесу вищої школи
України.

Завдання
№ 1 відповідає
п.1.1, 1.2, 2.1

Завдання
№ 2 відповідає
п.2.1.

Завдання
№ 3 відповідає
п.2.2., 2.3

Завдання
№ 4, 5, 6, 7
відповідають
п. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

Завдання № 8
відповідає
п.5.1, 5.2.

Висновки до розділів
Загальні висновки
Рис. 2.1. Функціональна залежність структурних частин роботи

На аналітико-пошуковому етапі значна увага зосереджувалась
на бібліографічному пошуку необхідної інформації та здійсненні її
аналізу. У ході роботи використано групи джерел: 1) праці з методології наукового пізнання; 2) монографії, статті історико-педагогічного, психолого-педагогічного, філософського, соціологічного
спрямування з питань ґенези й становлення студентського само~ 92 ~

врядування у вищих навчальних закладах України; 3) дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальностей «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Теорія і методика виховання», «Теорія і методика професійної освіти», «Теорія та методика навчання (українська мова)»,
«Теорія та методика управління освітою», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна і вікова психологія», «Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», «Українознавство», «Військова історія», «Політичні інститути та процеси», «Політична культура та ідеологія», «Онтологія, гносеологія, феноменологія», «Соціальна філософія», «Етика», «Історія філософії», «Релігієзнавство»,
«Теорія і історія державного управління», «Механізми державного
управління», «Організація управління, планування і регулювання
економіки», «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 4) архівні джерела.
Робота з окресленим масивом джерел здійснювалась шляхом
наукометричного аналізу семантичного спектру назв монографій,
статей, дисертацій, архівних джерел стосовно функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
у досліджуваний період. Аналіз здійснювався на основі вивчення та
узагальнення відомостей систематичних каталогів періодичних
видань, дисертацій, книжкових видань Національної бібліотеки
імені В. І. Вернадського; Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського; бібліотеки Інституту вищої освіти
НАПН України; Національної історичної бібліотеки України; Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького; Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова;
науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Вивчення архівних
джерел відбувалося шляхом аналізу матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України), Архіву Міністерства освіти і науки України, Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України), Центрального державного архіву громадський об’єднань України, м. Київ (ЦДАГО), Державного архіву Миколаївської області.
Подальша робота передбачала більш глибоке вивчення ґенези
вітчизняної вищої освіти у 1917-2010 рр., що дало змогу здобути ін~ 93 ~

формацію для визначення та характеристики періодів розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.
При здійсненні аналізу здобутої інформації використовувались методики Г. І. Артемчука, В. М. Курила, М. П. Кочергана [18],
В. М. Шейка та Н. М. Кушнаренка [802]. Зокрема, використання методики В. М. Шейка та Н. М. Кушнаренка [802] дозволило організувати поетапну роботу з джерелом: загальне знайомство, побіжний
перегляд матеріалу, детальне вивчення окремої частини праці, що
найбільш відповідає дослідним завданням; обробку частини матеріалу; редагування тексту та його подальше використання при написанні дисертаційної роботи. У ході вивчення першоджерел визначалася основна мета кожної праці, оцінювалась оригінальність наукових тез різних авторів, новизна запропонованих ідей, їх цінність для
дослідження або суперечність із обґрунтованими поглядами.
Шляхом використання загальнонаукових теоретичних методів
дослідження при опрацюванні різних груп джерел було здійснено
аналіз стану розробленості проблеми студентського самоврядування та складено список використаних джерел.
Завдання дослідження науково-емпіричного етапу (20112014 рр.) передбачали продовження вивчення архівних матеріалів,
наукових праць та статей, пов’язаних із проблемою студентського
самоврядування; документів та нормативно-правової бази.
Використання ретроспективного, логіко-системного, хронологічно-структурного, зіставно-порівняльного аналізу дисертаційних
досліджень, наукової літератури й архівних матеріалів дало змогу
співвіднести відомості архівних і друкованих джерел, що забезпечило отримання об’єктивних даних про тенденції розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
в досліджуваний період; дало можливість визначити закономірності та суперечності студентського самоврядування на Україні в часовій динаміці.
З метою вивчення стану розвитку студентського самоврядування
у вищих навчальних закладах України в 1917-2010 рр. використано
соціологічні методи дослідження, зокрема, письмове й усне опитування. Даний метод прислужився для дослідження феномену студентського самоврядування в період життєдіяльності незалежної Української держави. Опитуванням було охоплено 1300 студентів
і викладачів Миколаївського національного університету ім. В. О. Су~ 94 ~

хомлинського, Національного університету кораблебудування ім. адм.
Макарова, Чорноморського національного університету ім. П. Могили
та Миколаївського національного аграрного університету.
З метою вивчення нормативно-правової бази й документальної інформації використано метод контент-аналізу для якіснокількісної оцінки документів, який характеризується об’єктивністю
висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів [321, с. 35].
У дослідженні предметом контент-аналізу виступили як питання
становлення вищої освіти, що прослідковувались у розглянутих документах, так і внутрішні закономірності розвитку студентського
самоврядування.
При дослідженні якісних змін розвитку студентського самоврядування на певних історичних етапах було використано відбір,
класифікацію та періодизацію історичних фактів, а також метод
прогнозування.
Завданням системно-узагальнювального етапу (2014-2015 рр.)
була інтерпретація здобутих у ході дослідження відомостей; формулювання висновків, рекомендацій та визначення шляхів вдосконалення студентського самоврядування в умовах демократизації
навчально-виховного процесу вищої школи. Даній меті прислужився структурно-прогностичний метод, головним завданням якого
є отримання достовірної інформації про об’єкт дослідження та
прогноз щодо зміни його закономірностей й тенденцій.
Практично-впроваджувальний етап (2015-2016 рр.) передбачав
формування та апробацію висновків і рекомендацій у практиці
функціонування вищих навчальних закладів, зокрема Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, Чорноморського
національного
університету
ім. П. Могили
та
Миколаївського національного аграрного університету. Також результати дослідження проходили апробацію через науковопрактичні конференції різних рівнів: міжнародний, всеукраїнський,
регіональний.
На даному етапі було використано загальнонаукові методи дослідження (аналіз, синтез, структурування, доведення, узагальнення, конкретизація), метою яких є проникнення до сутності дослі~ 95 ~

джуваного феномену, розкриття внутрішньої структури, механізмів функціонування та джерел розвитку студентського самоврядування. Теоретичні методи дослідження передбачають глибокий
аналіз фактів, абстрагування від усього несуттєвого, виявлення
процесу в «чистому» вигляді, розкриття в ньому істотних закономірностей, пояснення зовнішнього внутрішнім [23, с. 133]. Саме ці
методи дозволили здійснити історико-педагогічну оцінку феномена студентського самоврядування та прийти до певних висновків.
Основоположною ідеєю роботи стало усвідомлення студентського самоврядування як права і можливості студентів вирішувати
питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів,
а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Концепція дослідження полягає в тому, що студентське самоврядування представлене в роботі з позицій єдності методологічного, комплексного, антропоцентичного, аксіологічного,
соціокультурного,
цивілізаційного,
парадигмально-педагогічного,
системного, синергетичного, еклектичного підходу з метою всебічного дослідження даного феномену.
Розробка концепції дослідження здійснювалась на засадах
взаємодії методологічного, теоретичного і технологічного концептів, які сприяли її реалізації.
Методологічний концепт містить сукупність наукових підходів
до вивчення розвитку студентського самоврядування: методологічного [18; 131; 438; 802] – забезпечує гносеологічну цілісність, що
включає дослідницькі установки й засоби вивчення об’єкті
в у структурі історико-педагогічної дійсності, розуміння логіки
й етапів розвитку студентського самоврядування, регламентує відбір та інтерпретацію фактологічного матеріалу, закладає аксіологічні параметри оцінки етапів становлення студентського самоврядування; комплексного [23; 138] – дає змогу врахувати всі чинники
розвитку досліджуваного феномену, його зовнішні та внутрішні
зв’язки, допомагає дотримуватись об’єктивності при оцінці ролі
студентського самоврядування в демократизації вищої школи; антропоцентичного [9; 10; 159; 230; 524] – забезпечує аналіз розвитку
студентського самоврядування з урахуванням потреб особистості,
її потенціалу та прагнення до розвитку; соціокультурного [688] –
дозволяє враховувати всю багатоманітність аспектів дослідження
та здійснювати його цілісно з урахуванням усіх надбань різних га~ 96 ~

лузей науки; цивілізаційного [313] – забезпечує цілісність у розумінні студентського самоврядування в контексті розвитку вітчизняного історико-педагогічного процесу; парадигмально-педагогічного [230; 840; 688] – забезпечує розгляд ідей розвитку студентського самоврядування з позицій динамічного поступу розвитку
педагогічної науки та суспільства, становлення різних точок зору
на студентське самоврядування протягом досліджуваного періоду;
системного [23; 138; 331; 688; 747] – дозволяє аналізувати складну
нелінійну систему педагогічних взаємин із здійсненням системного аналізу феномену студентського самоврядування в педагогічній
теорії та практиці; синергетичного [288; 416; 427; 582; 584; 836] –
дозволяє досліджувати нестабільні, нелінійні системи, до яких належить і система освіти; еклектичного підходу з метою всебічного
дослідження даного феномену.
Теоретичний концепт передбачає систему філософських
і педагогічних ідей, концепцій, теоретичних суджень, без яких неможливе розуміння сутності студентського самоврядування
в 1917–2010 рр. Він містить положення про переваги самоврядного
суспільства перед суспільством з централізованим управлінням [5;
273; 308; 442; 471; 472; 529; 550; 619; 630; 711; 817; 834; 844]; соціалізацію молоді (філософи [64; 210; 240; 696], психологи [216; 452;
758; 829; 841; 850]); у зв’язку з розумінням поняття самоврядування
як феномена, сутність якого базується на принципах демократії,
автономності, рівності, активності, громадянської відповідальності, толерантності, взаємоповаги [5; 63; 344; 556; 557; 626]; вчення
про моральні цінності та демократичну культуру особистості [42;
50; 94; 171; 277; 547; 619; 689; 743; 765]. З’ясування сутності студентського самоврядування в педагогіці забезпечує реконструкцію
досліджуваного історико-педагогічного феномена; функціонування
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах розцінюємо як показник цивілізованого правового суспільства, побудованого на засадах демократії та гуманізму.
Технологічний концепт передбачає: по-перше, розкриття сутності, структури, принципів, методів та форм студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в контексті розвитку вітчизняної освіти; по-друге, обґрунтування основних
тенденцій, суперечностей та закономірностей розвитку студентсь~ 97 ~

кого самоврядування у вищих навчальних закладах України; потретє, розробку практичних рекомендацій, які сприятимуть використанню позитивного досвіду студентського самоврядування
в сучасних реаліях освітнього процесу вищої школи України.
Розроблена авторська концепція дослідження передбачає
напрями: вивчення, систематизація та аналіз розвитку студентського
самоврядування у період з 1917 року; узагальнення досвіду становлення студентського самоврядування з 1917 по 2010 рр.; аналіз розвитку студентського самоврядування на теренах незалежної України.
Авторська методика дослідження представлена в послідовних
стадіях (рис. 2.2).

науковоемпіричний
(2011–2014 рр.)

системноузагальнювальний
(2014 –2015 рр.)

практичновпроваджувальний
(2015–2016 рр.)

– визначено тенденції розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах
України в досліджуваний період;
– обґрунтовано суперечності, принципи та
закономірності студентського самоврядування в
Україні в часовій динаміці

– сформульовано висновки, рекомендації;
– визначено шляхи вдосконалення
студентського самоврядування в умовах
демократизації освітнього процесу вищої школи

– здійснено апробацію висновків і
рекомендацій

Рис. 2.2. Логіка проведення дисертаційного дослідження
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НАУКОВО - ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ

аналітикопошуковий
(2004 – 2010 рр.)

– здійснено системний аналіз досліджуваної
проблеми в педагогічні теорії й практиці;
– визначено тему, завдання, об’єкт, предмет та
напрями дослідження; окреслено методологічні
засади дослідження;
– розроблено авторську концепцію й методику
дослідження проблеми;
– з’ясовано й конкретизовано дефініції понять:
«студентське
самоврядування»,
«принципи
студентського самоврядування»;
– систематизовано наукову літературу та архівні
джерела з теми дослідження

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що активізація студентського самоврядування як важливий засіб демократизації вищої
школи, може бути досягнута за умов: виявлення і врахування провідних тенденцій, основних суперечностей та закономірностей
розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в 1917-2010 р.; інтегрування до змісту підготовки
педагогічних кадрів здобутків студентського самоврядування минулого та сучасного з метою формування цінностей демократії та
гуманізму, створення умов для організації ефективної роботи органів студентського самоврядування; творчого впровадження позитивного досвіду студентського самоврядування в сучасних реаліях.
Визначена послідовність етапів дослідження та науководослідних завдань до них, розроблення авторської концепції дослідження уможливило виконання мети роботи: теоретично обґрунтувати ґенезис студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України у контексті розвитку вітчизняної вищої освіти
у 1917-2010 рр., обґрунтувати тенденції, закономірності, принципи
та можливості розвитку студентського самоврядування в сучасних
умовах демократизації вищої освіти.
2.2. Теоретичне обґрунтування сутності
студентського самоврядування
Коріння поняття «самоврядування» сягає античності й знаходить виявлення ще у працях Платона [550]. Згодом, у ранніх християн, зокрема у Томи Аквінського [5], та філософів доби Відродження
й Просвітництва: Т. Мора [472], Т. Кампанелли [273], А. Сен-Сімона
[631], Ш. Фур’є [834], Р. Оуена [844]. Мислителі шукали шляхи покращення суспільного ладу, і однією з головних запорук такої оптимізації вважали самоврядування громадян. О. Конт [308], Дж. Локк [834],
Ш. Монтеск’є [471], Ж-Ж. Руссо [619], Д. Юм [817], А. Токвіль [711],
К. Маркс і Ф. Енгельс [442], В. Остром [529] та ін. розвивали ідею переваги самоврядного суспільства суспільству з централізованим управлінням.
Питання студентського самоврядування бере свій початок від
часів виникнення перших вищих навчальних закладів. Перші університети Європи (Паризький, 1158; Оксфордський, 1168; Кемб~ 99 ~

риджський, 1209; Празький, 1348; Краковський (Ягеллонський),
1364 та ін.) функціонували на демократичних засадах і участь студентів в управлінні своїм життям була дуже активна. Дослідження
А. І. Давидової [166], Л. П. Зайгатової [227], Ю. П. Кращенка [335]
свідчать: виконавча особа від студентів, яку називали ректор, здійснювала контроль за професійною діяльністю викладача та його
взаєминами зі студентами. Старости об’єднувалися по десять осіб
у деканати, якими керував декан з числа студентів. До того
ж студенти оплачували роботу деяким викладачам, поруч із церквою та владними установами.
Відома як перший вітчизняний вищий навчальний заклад та
місце, де знаходили реалізацію демократичні принципи, КиєвоМогилянська академія, заснована у 1632 році. Студентське самоврядування у Києво-Могилянській академії поширювалось на
участь в управлінні навчальним процесом. Студенти були членами
Великої конґенерації в ім’я Пресвятої Діви Марії (Маріїнське братство) та Малої конґенерації в ім’я Св. Князя Володимира. Головною
була Велика конґенерація, до якої входили старші студенти, починаючи з класу поетики. Процедуру обрання очільників конґенерації, префекта та віце-префекта можна вважати демократичною,
адже їх обирали з числа студентів шляхом таємного голосування.
Конґенераційний патер (викладач класу риторики) виконував роль
помічника й наставника молодих лідерів. Конґенерації були самоврядними організаціями – мали свою печатку, скарбницю, яка поповнювалась за рахунок внесків благодійників, представляли інтереси своїх члені в у суді, перед академічним керівництвом тощо
[760, с. 127]. Опікувалась конґенерація і діяльністю студентської
Благовіщенської церкви.
В основу функціонування виховної системи Києво-Могилянської академії та відповідно й студентського самоврядування,
були покладені ідеали козацтва: воля, хоробрість, відданість Вітчизні; давні українські традиції; християнська мораль; досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів. Регулятором поведінки студентів були внутрішні «правила честі». Проте почуття справедливості та
честі було загостреними, і студенти не терпіли утисків з боку керівництва, свідченням чого є виступи студентів у січні 1700, коли порушувались права Академії на самоврядування і власний суд; перед
ліквідацією
академії.
Громадянські
цінності
сповідують
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і у відродженій Києво-Могилянській академії. Студенти беруть
участь у демократичній системі студентського самоврядування
і неодноразово демонстрували свою громадянську позицію за часів
незалежності України.
Ідеї студентського самоврядування мали свій розвиток
і у Львівському університеті, 1661; Харківському імператорському
університеті, 1804; Київському університеті св. Володимира, 1834.
На теренах Російської держави студентське самоврядування
зародилось значно пізніше, ніж в українських університетах. Датою
його становлення називають 1755 рік, а місцем появи – Московський університет (нинішній Московський державний університет) та
пов’язують із діяльністю студентської корпорації та конвенту університету [166]. Тоді як в Україні самоврядні студентські організації розвивалися ще століттям раніше. Свідченням цього є дослідження З. І. Хижняк, В. К. Маньківського [760], які датують 1620
роком появу Студентського або Младєнчеського братства (за згадками у грамотах Єрусалімського патріарха Теофана). Згодом, зі
створенням Києво-могилянського колегіуму, Студентське братство
було перейменоване П. Могилою на Конґенерацію.
Отже феномен студентського самоврядування має досить тривалу історію, проте термін «самоврядування» з’явився у педагогіці
лише наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. На думку Л. П. Шигапової його виникнення пов’язують із розвитком «нових шкіл» та
ідей вільного виховання [804, с. 15].
При аналізі поняття самоврядування доцільно взяти до уваги
тлумачення даного феномену в політології, соціології, педагогіці
(таблиця 2.1).
А. П. Бутенко, А. В. Миронов зазначають, що термін «самоврядування» в політології з’явився у 60-х роках ХХ століття, й був застосований відносно Югославії [76]. Проте феномен самоврядування розвивався ще з давніх часів, свідченням чого є погляди
філософів-стоїків, що вважали кожного громадянином світу з широкими правами; апостола Павла, який засуджував превалювання
однієї нації над іншою та закликав до братолюбства [568, с. 1323].
А також Р. Декарта [171], який розробив філософські основи демократії й Ж.-Ж. Руссо [619] з теорією суспільної угоди та ідеєю природного права. Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття здійснені
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перші спроби встановити самоврядні робітничі ради у Франції, Росії, Германії, Угорщині, що зазнали поразки. У Югославії намагалися встановити загальне самоврядування у другій половині ХХ століття, проте бюрократична машина виявилася сильнішою.
Українська незалежна держава проголошує необхідність розвитку
місцевого самоврядування та побудови нашої державності на основі принципів демократії.
Таблиця 2.1
Визначення поняття самоврядування
автори
В. М. Кузнєцов,
В. С. Пусько
А. Болдонов, Т. Башинова,
Є. Тармаханов

визначення
самостійність, незалежність спільноти
в керівництві власною життєдіяльністю
якісно особливий вид управління, за
якого функціонування певної соціальнополітичної системи (підсистеми) відбувається не зовні, а автономно, на власній основі, при широкому та активному
включенні її структур до рішення внутрішніх проблем
Д. Андерхілл, С. Барретт, здатність конкретної людини або групи
П. Бернелл, П. Бернем
діяти самостійно в процесі прийняття
відповідальних рішень та у відносинах
Н. О. Помелова
відображення у суспільній свідомості
тенденцій подолання відчуження суспільства від влади
Т. Ю. Баландіна,
«Само» у розумінні «авто», – від грецьВ. В. Овчинніков
кого autos, що слід розуміти як автоматичний, саморушійний, власноручний,
що підкреслює суб’єктність, активність,
творчість, незалежність певної діяльності. Пов’язане з саморухом, самоменеджментом.
Л. О. Шеїна
Самоврядування = самовідданість + самопожертва + самоусвідомлення + самостійність + самодіяльність – N (самовпевненість + свавілля + самодурство +
самоуправство) = самовдосконалення,
соціалізованість. N представляє число
учасників.
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джерело
344; 556
63

5

563,
с. 21
28; 514

801,
с. 13-154

Продовження табл. 2.1
автори
П. П. Блонський, А. С. Макаренко, Н. К. Крупська,
В. М. Сорока-Росинський
Л. Н. Анікеєва, О. С. Газман, І. П. Іванов,
В. А. Караковський,
Л. І. Новікова,
М. М. Пістрак,
М. І. Рожков, Х. Шакуров,
С. Т. Шацький,
Л. П. Шигапова
Л. Ю. Гордін,
В. М. Коротов, С. Є. Хозе
І. П. Іванов

визначення
включення вихованців до управління
справами свого колективу, що є як запорукою формування громадянської активності.
засіб виховання активної особистості,
що здатна до самостійного прийняття
рішень; знаряддя об’єднання колективу
вихованців та педагогів.

основа демократизації управління закладом освіти
активізація ініціативи через технологію
колективних творчих справ
В. М. Коротов
спосіб організації колективу
Л. І. Новікова
тісний зв’язок зі структурою управлінської діяльності, що включає мету, планування, визначення засобів реалізації
мети, облік та контроль
Р. Х. Шакуров
управління зсередини, що здійснюється
членами організації та виражає їх волю
О. М. Зайцева, П. Д. Пари- співробітництво педагога і лідера
гін, А. Л. Уманський
О. В. Горохова, Н. М. Ізосі- засіб вироблення певних життєвих коммов,
М. Крещенко, петентностей
А. Н. Лутошкін,
А. В. Мудрик, М. І. Рожков,
Ю. А. Тихомиров, Н. Є. Щуркова

джерело
55; 439;
664

11;116;
250; 276;
613; 789;
791; 804;
806

143;319;
762
250
319, с. 27
506,
с. 117

789, с. 6
229; 536;
751
145;252;
338;428;
476;613;
705; 816

На думку Ф. Енгельса, К. Маркса [442], А. Токвіля [711], В. Острома [529] самокероване суспільство може становити альтернативну
владі структуру. Ф. Енгельс, К. Маркс зазначали, що держава як інститут політичної влади не є необхідністю, та тлумачили самоврядування як управління народу народом, коли вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку суспільства в цілому [442]. Самокероване суспільство, на думку В. Острома, повинно жити за принци~ 103 ~

пами верховенства права, поліцентризму, співробітництва, конкуренції, конфлікту та можливості правового його врегулювання
[529, с. 256]. А. Токвіль визначає самоуправління як неодмінну умову
демократії, що формує у людей відчуття причетності до управління,
розуміння своїх прав та обов’язків, відповідальність за власні дії.
Політологи В. М. Кузнєцов, В. С. Пусько розуміють під самоврядуванням самостійність, незалежність спільноти в керівництві
власною життєдіяльністю [344; 556]. А. Болдонов, Т. Башинова,
Є. Тармаханов розглядають самоврядування як якісно особливий
вид управління, за якого функціонування певної соціально-політичної системи (підсистеми) відбувається не зовні, а автономно, на
власній основі, при широкому та активному включенні її структур
до рішення внутрішніх проблем [63]. І. І. Санжаревський відзначає,
що об’єкт та суб’єкт управління за умов самоврядування співпадають [627]. М. А. Василік, М. С. Вершинін зауважують, що за умов
самоврядування не повинно бути політичного домінування [557].
Наукову цінність для дослідження становить визначення подане Д. Андерхіллом, С. Барреттом, П. Бернеллом, П. Бернемом в
Оксфордському тлумачному словнику [6]. Дослідники термін самоврядування (self-government) відносять як до окремої людини, що
здатна діяти самостійно, так і до групи осіб або організації, при
чому об’єктом вивчення є й відносини особистості та спільноти
в процесі прийняття відповідальних рішень.
Узагальнюючи напрацювання політологічних досліджень,
отримуємо розуміння поняття самоврядування як феномена, сутність якого базується на принципах демократії, автономності, рівності, активності, громадянської відповідальності, толерантності,
взаємоповаги.
Поняття «самоврядування» знаходить досить широкий
розгляд у працях соціологів. Дослідники розглядають його в тісному
зв’язку із феноменом соціалізації молоді, що бере свій початок від
ХІХ століття та пов’язане з працями соціологів Е. Дюркгейма [210],
Г. Тарда [696], Д. Болдуїна [64], Г. Зіммеля [240], а також психологів
Р. Бенедикт [850], Л. Шелефф [841], Е. Еріксона [216], Д. Белла [829],
Р. К. Мертона [452], Е. Фромма [758]. На думку Н. О. Помелової,
термін «самоврядування» використовується з кінця ХІХ століття як
відображення у суспільній свідомості тенденцій подолання відчуження суспільства від влади [563, с. 21].
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В. В. Овчинніковим [514], Е. О. Столяровою [674], Н. О. Помеловою [563] було здійснено соціологічний аналіз студентського самоврядування як фактору соціалізації молоді.
На Україні проблеми соціології молоді досліджували В. П. Андрущенко [10], Я. М. Бебик [35], М. Ф. Головатий [35], Е. І. Головаха [133],
В. А. Головенько [134],
М. Г. Лукашевич [425],
І. І. Мигович [458],
М. А. Остапенко [528], М. В. Туленков [425], та ін.
При аналізі соціологічних напрацювань із проблеми самоврядування першорядної уваги заслуговує визначення поняття самоврядування Т. Ю. Баландіної та В. В. Овчиннікова, на основі соціологічного інформаційно-цільового методу аналізу словникових
текстів Т. Дрідзе, А. Готліба, І. Кісельової. «Само» у розумінні «авто», – від грецького autos, що слід розуміти як автоматичний, саморушійний, власноручний, що підкреслює суб’єктність, активність, творчість, незалежність певної діяльності. Автори пов’язують дане поняття з терміном «автономія», де nomos – закон,
а отже автономний – той, хто користується автономією, самокерований, незалежний. Дослідники тлумачить поняття самоврядування у зв’язку з саморухом як внутрішньою необхідною зміною системи, що визначається її протиріччями; пов’язують поняття
самоврядування із самоменеджментом. Т. Ю. Баландіна розглядає
досліджуваний феномен у зв’язку з актуалізацію потенціалу особистості через застосування принципу «3 РЕ»: ресурс, резерв, реалізація. За умов його застосування, на думку автора, визначається рівень розвитку здібностей, їх поглиблення та втілення у реальній
діяльності [28, с. 30].
Цікавою є тенденція до семантичного аналізу соціологами та
соціальними педагогами терміну «самоврядування». Так, Л. О. Шеїна здійснює семантичний аналіз гнізда «само» в контексті досліджуваного поняття. Автор наводить як слова з позитивним забарвленням (самовідданість, самопожертва, самородок, саморозкриття), нейтральним (самодіяльність, самозахист, самоосвіта, самопочуття, саморобний, самосвідомість) та негативним (самовпевненість, самовілля, свавілля, самодурство, самоуправство) і приходить до висновку, що семантичні групи дозволяють вивести умовну
логічно-лексичну формулу самоврядування, що має наступний
вигляд. Самоврядування = самовідданість + самопожертва + само~ 105 ~

усвідомлення + самостійність + самодіяльність – N (самовпевненість + свавілля + самодурство + самоуправство) = самовдосконалення, соціалізованість. N представляє число учасників [801, с. 13–
154]. Проте якщо розуміти самоврядування як вищий етап розвитку
колективу, то негативна складова вчинків його учасників, в ідеалі,
не повинна мати місця взагалі, адже порушуються вихідні принципи діяльності студентського самоврядування.
Науковий інтерес представляє аналіз поняття студентського
самоврядування, наведений Л. О. Шеїною, яка вслід за Л. В. Мардахаєвим, визначає окремий термін «соціологічне самоврядування» як автономне функціонування структури (підсистеми), прийняття нею рішень з внутрішніх проблем на правових засадах,
включення виконавців до процесу прийняття рішень, колективне
управління як участь усіх членів організації в роботі [800; 645].
Дослідниця застосовує соціологічні засади до педагогічної реалізації ідей студентського самоврядування. Такий підхід дозволяє використати позитивний потенціал процесів соціалізації та соціального управління для соціального сходження особистості та
реалізації її здібностей в системі студентського самоврядування.
Е. О. Столярова розглядає студентське самоврядування як
співуправління або соціальне партнерство в соціально-організаційному просторі вищого навчального закладу, а також за його межами [674, с. 8]. Н. О. Помелова більш повно визначає студентське
самоврядування як форму управління, що передбачає активну
участь студентів у підготовці, прийнятті та реалізації управлінських рішень, що стосуються життєдіяльності вищого навчального
закладу або його окремих підрозділів, захисті прав та інтересів тих,
хто навчається, наданні їм підтримки у конструюванні професійної
біографії та засвоєння ними соціальних і професійних компетенцій, включення студентів до різноманітних видів соціально значущої діяльності [563, с. 41]. Та розглядає як об’єкти студентського
самоврядування студентські рухи, студентські організації, виборні
громадські органи, ініціативні групи або окремих студентів, що обстоюють інтереси однолітків. Т. Ю. Баландіна поділяє підхід
Н. О. Помелової до визначення поняття самоврядування та здійснює аналіз студентського самоврядування як соціокультурного феномену, завдяки якому студент через участь в управлінській діяль~ 106 ~

ності реалізує свої потреби, інтереси та розвиває власну культуру
та соціальну творчість [28, с. 46–47].
Вивчення соціологічної літератури з питань самоврядування
дає підстави для формулювання наступного визначення: студентське самоврядування – різновид соціального управління, за умов
якого студент є суб’єктом управління справами колективу та власного розвитку.
Поняття студентського самоврядування у галузі педагогіки
доцільно вивчати використовуючи науковий доробок учених
у дослідженні даного поняття на теренах шкільної освіти.
С. І. Бєлєнцов [37] та В. М. Оржеховська [520] періодом початку
існування учнівського самоврядування вважають ХVІ-ХVІІІ століття, коли з’являються самоврядні школи, започатковані німецьким
педагогом В. Троцкендорфом [853]. Мартін Планта [848] продовжив
ідеї В. Троцкендорфа та заснував у Швейцарії семінарію, де діяла
учнівська республіка на зразок Римської з метою кращого вивчення римської історії, права та латинських класиків; існував суд; на
зразок Римської республіки обирались консул, претор, цензор,
едили (наглядачі за порядком), трибуни, квестор (обвинувачувач),
скриб або канцелярист. Такий устрій дозволяв не тільки поглиблювати вивчення профільних дисциплін, але й вчив основам демократії та функціонування громадянського суспільства.
У ХVІІІ столітті, а саме, у 1774 році Йоган Генріх Бернгард
Базєдов [26] почав реалізацію виховного проекту «Філантропін», що
являв собою зразок патріархальної держави. В даній установі
щонедільні загальні збори та засідання сенату з учителів і учнів являли собою зразок суду з винесенням доган та заохочень. Ідеї Йогана Генріха Бернгарда Базєдова продовжував Христиан Готгильф
Зальцман [851].
ХІХ століття представлене діяльністю системи шкільних міст
у американських школах (school–city–system). Найбільш яскравими
з них були шкільні республіки, організовані за ініціативою комерсанта Вільсона Джиля. Основною їх метою було подолання проблем
у навчанні та поведінці дітей з проблемних сімей через введення
самоврядування на зразок місцевого, де були наявні мер, члени
місцевої управи, суддя, писар, поліцмейстер, поліцейські. Також
значне місце у таких школах відводилось позакласній гуртковій
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роботі. Даний досвід знайшов поширення в Англії та Німеччині,
у працях Георга Кершенштейнера [283].
На початку ХХ століття завдяки Адольфу Біне [47] на законодавчому рівні введено шкільне самоврядування у французьких
школах. Воно полягало у покладанні функцій контролю за дотриманням чистоти та порядку на обраних учнями дітей. Починаючи
з Англії та розповсюдившись по всьому світі позашкільний аспект
самоврядування знаходив яскравий вияв у ідеях скаутського руху,
започаткованого Баденом Пауелом [847].
Із започаткуванням Ж.-Ж. Руссо [619] та А. Фер’єром [833]
діяльності шкіл вільного виховання створюються умови для сумлінного виконання кожним учнем своїх обов’язків через мережу
шкільних спілок. Однак, досвід діяльності таких шкіл на теренах
російської держави, на думку С. І. Бєлєнцова, мав не лише комічний, але і шкідливий характер [37, с. 183], адже педагоги у гонитві
за дисципліною та демократією дозволяли дітям галас, надмірну
самостійність, що створювало умови для аморальних протисуспільних учинків. Хибне розуміння основ самоврядування відбувалось
і у багатьох європейських освітніх закладах, адже першоджерело
шкільної демократії трактувалось викривлено [519, с. 21].
На думку Л. П. Шигапової, період радянської педагогіки було
представлено двома підходами питання самоврядування: авторитарним і демократичним [804, с. 15]. Перший характеризується розумінням самоврядування як включення вихованців до управління
справами свого колективу, що є як запорукою формування громадянської активності. Даного підходу дотримувались П. П. Блонський,
Н. К. Крупська,
А. С. Макаренко,
В. М. Сорока-Росинський [55; 439; 664].
Представники другого підходу розглядають самоврядування як
засіб виховання активної особистості, що здатна до самостійного
прийняття рішень; знаряддя об’єднання колективу вихованців та
педагогів. Прибічниками даного підходу були Л. Н. Анікеєва,
О. С. Газман,
І. П. Іванов,
В. А. Караковський,
Л. І. Новікова,
А. П. Пінкевич,
М. М. Пістрак,
М. І. Рожков,
Р. Х. Шакуров,
С. Т. Шацький [11; 116; 250; 276; 613; 789; 791; 806].
Проте розглядати питання самоврядування з позицій авторитарної педагогіки вважаємо неможливим, адже нівелюється сут~ 108 ~

ність даного поняття. Принципи демократії та самореалізації кожного мають бути в основі самоврядування.
І система самоврядування А. С. Макаренка, при суворій регламентації діяльності, дисципліні, режимі ставила вимоги до кожного вихованця, натомість отримувала активність, злагоджену діяльність та саморозвиток кожного. Й заперечувати той факт, що
в упорядкованому колективі діють основи демократії (як от винесення рішень загальними зборами, черговими командирами, підпорядкування традиціям тощо) вважаємо некоректним. А отже визначений дослідницею підхід до розуміння самоврядування з позицій демократії або авторитаризму, на нашу думку, хибний. Інша
річ, що за часів радянської влади реалізація ідей самоврядування
у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах часто була надто заформалізованою.
Розглянемо розвиток поняття самоврядування у вітчизняній
педагогіці в історичній ретроспективі. С. Т. Шацького вважають зачинателем у галузі самоврядування. На початку ХХ століття він
вводить термін «ділове самоврядування», яке полягає у грі та дослідженні. Відомий досвід його роботи в організації колонії «Бадьоре життя» ставить в основу дитячого самоврядування працю.
С. Т. Шацький пише: «Праця може бути основою дитячого життя,
але саме дитяча, бадьора праця, радісна» [791, с. 48]. На його думку
праці заважає нетовариське, недружнє життя [791, с. 105].
Самоврядне існування колонії у літній період на лоні природи
здійснювалось завдяки самоврядній діяльності дітей, що включала
і приготування їжі, і заняття сільсько-господарською діяльністю,
будівництвом, прибиранням, пранням. Основними елементами
дитячого життя в колонії її автори, С. Т. Шацький, В. В. Шацька,
вважають трудову, суспільну та художню діяльність.
Дослідження показало, що виховні системи 20-х років ХХ століття, до яких належать московська «Школа життя» Н. І. Попової,
петроградська школа для безпритульних та важковиховуваних дітей та підлітків ім. М. Ф. Достоєвського, В. М. Сороки-Росинського,
одеська школа-комуна № 1 С. М. Рівеса та Н. М. Шульмана, дослідна станція по боротьбі з безпритульними О. В. Кайданової реалізують самоврядування на основі суспільно-корисної діяльності, коли
в школі комунального типу об’єднуються єдина та трудова шко~ 109 ~

ла [161]. Примітним є те, що за основу діяльності самоврядування
С. М. Рівес та Н. М. Шульман [608] брали колектив як джерело радості, давали можливість створення самоврядних установ на основі
дитячої ініціативи. В. М. Сорока-Росинський [664] самоврядування
вважав основою всієї виховної роботи, запорукою ініціативи, активності. В його основу покладав гру, самокритичність, здорову
змагальність. Таке розуміння поняття «самоврядування» робить
значний внесок у становлення даного феномена в майбутньому.
Традиційно А. С. Макаренка вважають фундатором теорії колективу, який він вважав центром організації життєдіяльності та
визначав як «цілеспрямований комплекс особистостей, організованих, що мають органи колективу» [439, с. 79]. Життєдіяльність колективу, на його думку, повинна базуватись на принципах прагнення до перспективи, змістовної діяльності, особистої відповідальності, захищеності, дружби, гри, змагання, мажорного тону.
Принципи функціонування колективу покладалися в основу розуміння поняття самоврядування. І несправедлива критика системи
А. С. Макаренка, що мала місце у 90-х роках ХХ століття, не знижує
наукової цінності зробленого ним внеску до розвитку теорії та
практики самоврядування.
Розвиток ідей самоврядування та становлення даного поняття
у 40–70 рр. ХХ століття найбільш яскраво характеризується участю
учнів у сільськогосподарських роботах на самоврядних засадах організації своєї праці в поєднанні з навчанням. Це знаходить вираження у школах Ф. Ф. Брюховецького, П. Г. Годіна, О. О. Католікова,
О. А. Захаренка [161].
У виховній системі Ф. Ф. Брюховецького велике значення надавалось формуванню згуртованого педагогічного колективу, здорової громадської думки дітей, накопиченню традицій. Разом із
надзвичайною роллю, що відводилась таким самоврядним органам
як загальношкільні збори, збори учкомів, у центрі виховної системи була особистість. Аналіз виховної системи П. Г. Годіна засвідчує, що самоврядування у новопавлівській школі розуміли як
участь у реальному управлінні та самоуправлінні в ланках та бригадному колективі взагалі.
Самоврядування у арго-інтернаті О. О. Католікова базувалося
на засадах змісту праці, його організації та матеріальній базі. Бригадна організація праці виховувала відповідальність, взаємодопо~ 110 ~

могу. Самоврядна діяльність охоплювала не лише трудову,
а й ігрову, естетичну діяльність.
В основу розуміння самоврядування О. А. Захаренко, поруч із
трудовим вихованням, покладав ідею виховних центрів для дітей
різного віку, ідею середовищного підходу, що передбачає визначення виховних цілей виходячи із особливостей та потреб навколишнього середовища. Особливу увагу О. А. Захаренко приділяв
організації емоційного життя дітей. Розвиток ідей самоврядування
О. А. Захаренком тривав до 2001 року, проте дана виховна діяльність продовжується послідовниками педагога.
40–50 роки ХХ століття позначені також діяльністю Т. Є. Коннікової [306], Е. Г. Костяшкіна [325]. В школі Т. Є. Коннікової зародились ідеї комунарського руху як основи шкільного самоврядування. Через спільну діяльність, гру Т. Є. Коннікова розвивала соціальну активність. Е. Г. Костяшкін працював із «важкими» дітьми
й першим запровадив «школу повного дня», де широкі можливості
використовував для додаткової пізнавальної діяльності та шкільного самоврядування.
При здійсненні аналізу поняття самоврядування ми керувались положенням про те, що найбільш повно проаналізувати явище
можна беручи до уваги практику його становлення та теоретичне
обґрунтування феномену, здійснене іншими авторами. У 70–80 рр.
ХХ ст. дослідники розглядають самоврядування як основу демократизації управління закладом освіти. Свідченням чого є праці
Л. Ю. Гордіна [143; 165], В. М. Коротова [319], С. Є. Хозе [762].
Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що у 60–80 роки
діяльність самоврядування окреслена функціонуванням піонерської та комсомольської організації. Наприкінці 80-ті рр. ХХ століття
поняття про самоврядування доповнюється ідеями педагогіки
співробітництва.
Вивчення самоврядування на засадах педагогіки співробітництва здійснювали О. С. Газман [116], М. П. Гузик [160], О. А. Захаренко [161], І. П. Іванов [250], В. А. Караковський [276], С. Л. Соловейчик [258].
І. П. Іванов [250] розуміє самоврядування як активізацію ініціативи через технологію колективних творчих справ, яка передбачає
наступні етапи: обрання теми та напряму справи у конкурсах проек~ 111 ~

тів, мозкових штурмах, аукціонах ідей тощо; обговорення проекту
спільної діяльності; визначення зауважень, пропозицій щодо виконання справи; обирання шляхів її здійснення; визначення мети діяльності, її напряму, складу виконавців та керівного органу; розподілення доручень із урахуванням інтересів, здібностей; реальна
участь у особистісно значущій доброчинній діяльності, здійсненні
плану, виробленого радою справи з мікрогрупами; оцінювання особистісно значущої доброчинної діяльності через проведення творчих звітів, анкетувань, бесід, стіннівок; на основі підведення підсумків доброчинної справи, визначення перспектив майбутньої
діяльності та напрямів саморозвитку.
О. С. Газман [116] активно розробляв ідеї педагогіки співробітництва, був послідовником І. П. Іванова. В. А. Караковський [276]
впроваджував постулати даного напряму педагогіки в практиці роботи 825 московської школи.
Аналіз доробку авторів педагогіки співробітництва свідчить
про те, що відбувається розширення уявлення про органи самоврядування: загальні збори, рада справи, комунарський збір, збори
первинних колективів, чергові командири класів. В основу самоврядування покладено основні ідеї педагогіки співробітництва: самовизначення, життєтворчість, постановка значущих цілей, що
об’єднують колектив, включення до особистісно значущої соціально цінної діяльності.
Продовження втілення ідей педагогіки співробітництва
у практику самоврядування відбувається і у 90-х роках ХХ століття.
На основі ідей педагогіки співробітництва функціонують авторські
школи М. П. Гузика (м. Южне, Одеської області) та М. Чумарної
«Тривіта», м. Львів. Автори поєднують мету виховання творчої особистості з потребою її духовного розвитку на засадах християнської моралі та глибокого вивчення української культури. У авторській школі М. П. Гузика самоврядування реалізується через систему
центрів духовно-християнського виховання та розвитку дитини;
розвитку різних типів задатків: соціальний; ручний; стратегічний
тип природних ключових задатків таланту [160].
На думку І. Г. Єрмакова [218], І. В. Козак [297], Т. Г. Тюріної [743]
наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. склались сприятливі соціальнопедагогічні та політичні умови для інноваційних пошуків, що знайшли реалізацію в авторських школах М. Гузика, М. Чумарної та школах,
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де реалізовувались ідеї напрямів «Вальдорфська школа», «Школа діалогу культур», «Школа життєтворчості» та інші. У таких школах самоврядування виступало і як засіб організації життєдіяльності колективу і як знаряддя для самовизначення кожної окремої особистості.
В Росії вивчення проблем самоврядування у галузі педагогіки
в 90-ті роки ХХ століття здійснювалось В. І. Бочкарьовим [73], що
організовує самоврядування на основі діяльності шкільних рад та
міжнародної Асоціації сприяння шкільним радам. Автор розуміє
цілі та завдання самоврядування як такі, що виходять з потреб та
інтересів учнів та батьків, коли враховуються як зовнішні, так
і внутрішні умови та фактори життєдіяльності колективу.
Системний аналіз свідчить, що питання самоврядування вивчалося здебільшого з огляду на учнівське середовище. Аналіз теорії та
практики самоврядування засвідчив, що даний феномен розглядають як багатоманітне явище. В. М. Коротов визначає самоврядування
як спосіб організації колективу [319, с. 27], Л. І. Новікова розглядає
самоврядування у тісному зв’язку зі структурою управлінської діяльності, що включає мету, планування, визначення засобів реалізації
мети, облік та контроль [506, с. 117]. Р. Х. Шакуров вважає самоврядування управлінням зсередини, що здійснюється членами організації
та виражає їх волю [789, с. 6], О. М. Зайцева [229], П. Д. Паригін [536],
А. Л. Уманський [751] – співробітництвом педагога і лідера.
Ряд дослідників трактують поняття самоврядування як засіб
вироблення певних життєвих компетентностей. Так, самоврядування розглядають як запоруку формування активної життєвої позиції
(Н. М. Ізосімов [252]), самостійності при прийняття та реалізації рішень для досягнення суспільно значущих цілей (А. В. Мудрик [476],
М. І. Рожков [613]), становлення творчої особистості (О. В. Горохова [145], І. М. Крещенко [338], А. Н. Лутошкін [428]), виховання гуманних рис (Н. Л. Анікеєва [11], Н. Є. Щуркова [816]). Ю. А. Тихомиров [705], Т. М. Трегубова [712] розглядають самоврядування як
метод регулювання розвитку суспільства на демократичній основі.
Вивчення праць з політології, соціології, педагогіки дозволило узагальнити погляди щодо тлумачення поняття «студентське
самоврядування» у таблиці 2.2.
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Таблиця 2.2
Визначення поняття студентського самоврядування
джерело
Т. Ю. Баландіна
соціокультурний феномен, завдяки якому 28,
студент через участь в управлінській діяль- с. 46-47
ності реалізує свої потреби, інтереси та розвиває власну культуру та соціальну творчість
Н. О. Помелова
форма управління, що передбачає активну 563,
участь студентів у підготовці, прийнятті та ре- с.41
алізації управлінських рішень, що стосуються
життєдіяльності вищого навчального закладу
або його окремих підрозділів, захисті прав та
інтересів тих, хто навчається, наданні їм підтримки у конструюванні професійної біографії
та засвоєння ними соціальних і професійних
компетенцій, включення студентів до різноманітних видів соціально значущої діяльності
Е. О. Столярова
співуправління або соціальне партнерство 674, с.8
в соціально-організаційному просторі вищого навчального закладу, а також за його
межами
Т. І. Волчок, Г. В. Гарзасіб оптимізації навчального процесу 110;120;
бузова, А. І. Давидова, у вищий школі
166;
І. Ф. Єжукова, А. М. Єр121;
шов, А. Я Камалетді214;
нова, І. С. Клименко,
272;
О. А. Колмогорова
285;
І. Г. Максименко,
298;
Л. М. Сергєєва,
435;
С. Я. Соломатін,
632;
Т. В. Степура,
659;
О. В. Стукалова
673;
685
Є. П.Бєлозерцев,
органічна частина виховання у вищому
38; 66;
Т. І.Бондар,
навчальному закладі
83; 172;
О. І. Василькова,
432;
Л. В.Делінгевич,
505;
Х. П.Мазепа,
509;
С. В. Новікова,
625; 790
С. В. Новіков,
О. В. Сайкіна,
А. Ф. Шарафєєва
автор

визначення
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Продовження табл. 2.2
автори
Л. Д. Варламова,
І. З. Глікман,
О. Л. Жук,
Л. Я. Зайгатова,
Ю. П. Кращенко,
І. М. Крещенко,
В. М. Мокляк,
Н. П. Онищенко,
К. Л. Потопа,
Р. В. Сопівник,
Н. Т. Шафігулліна,
Л. О. Шеїна,
Н. Т. Шигапова

джерело
основа організації цілісного навчально- 80; 126;
виховного процесу
220;
227;
335;
338;
467;
517;
578;
661;
793;
801; 804
визначення

Змістовний аналіз поняття студентського самоврядування
уможливлює визначення його сутнісних ознак. Нам імпонує погляд
Р. В. Сопівникана визначення ознак студентського самоврядування
на основі системного підходу [661, с. 47–49]. Автор визначає складовими елементами системи – органи студентського самоврядування; констатує наявність їх структури та інтеграційних якостей
на основі варіативності; визначає функціональні характеристики
студентського самоврядування як запоруки розбудови громадянського суспільства, його цілеспрямованість через поєднання навчальної та управлінської діяльності; наявність комунікативних
властивостей через рівні взаємодії «вуз-місто-країна», історичність
як тривалий період існування студентського самоврядування та наявність управління. Тоді як у Л. О. Шеїної при аналізі діяльності органів студентського самоврядування ХІХ століття визначаються
поодинокі елементи самоврядування, до яких учена відносить:
проведення спільних організаційних засідань; колективне обрання
органів управління та сторонній контроль за власною діяльністю;
розробка і запровадження статутів; збирання коштів для кас взаємодопомоги та їх розподіл, активна фінансова допомога малозабезпеченим товаришам; співпраця громад із радами професорів,
розробка спільних рішень; заснування недільних шкіл та організація
в них
навчального
процесу;
організація
бюро
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з працевлаштування [800, с. 62–63]. А отже, підхід, запропонований
Р. В. Сопівником, є більш глибоким і задовольняє завдання дослідження.
Після здійснення аналізу поняття самоврядування у педагогічній теорії та практиці можна зробити висновок про наступні
ознаки студентського самоврядування: активність та ініціативність
більшості студентів; наявність органів управління; наявність спільної особистісно цінної і суспільно значущої мети; організована різнопланова діяльність (пізнавальна, спортивна, художня, доброчинна, трудова та ін.); емоційність, відповідальність, самокритичність,
взаємодопомога, співробітництво, дружба, захищеність студентів у колективі.
Глибокий аналіз досліджуваного феномену дозволяє визначити студентське самоврядування як форму демократичного устрою
життєдіяльності студентського колективу, за якої студенти беруть
активну участь у керівництві справами колективу вищого навчального закладу; студентської спільноти на рівні академічної групи,
курсу, студентського об’єднання, вищого навчального закладу
в цілому, міста, країни.
Подальше вивчення поняття студентського самоврядування
вимагає здійснення аналізу наступних методологічних категорій:
принципи студентського самоврядування; методи, форми діяльності та структура студентського самоврядування.
2.3. Загальні принципи, структура, методи та форми
діяльності студентського самоврядування
Методологія наукового пошуку вимагає чіткого розгляду усіх
елементів досліджуваного явища. Визначальним у функціонуванні
феномену є його вихідні положення, а саме, – принципи.
Б. С. Гершунський трактує методологічний принцип як науково обґрунтовану керівну норму (вказівку) прогностичної діяльності, спрямованої на отримання випереджальної інформації про можливе функціонування відповідних педагогічних об’єктів у заданому прогнозованому періоді з метою оптимізації такого функціонування [124, с. 68–69]. А отже, обґрунтування принципів діяльності студентського самоврядування поглиблює розуміння даного
феномену та забезпечує його ефективне функціонування.
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При визначенні принципів студентського самоврядування доцільно здійснити аналіз наявних у науковій літературі підходів до
їх тлумачення.
Так, В. В. Овчинніков в основу розуміння принципів студентського самоврядування покладає соціальне партнерство та визначає такі принципи як рівність прав сторін у перемовинах та при
прийнятті рішень; повноваження представників сторін; добровільність прийняття взаємних зобов’язань при укладанні колективних
угод, домовленостей; обов’язковість виконання домовленостей для
всіх сторін; обов’язкова та рівнозначна відповідальність сторін за
виконання прийнятих зобов’язань [514, с. 40–41]. Такий підхід відображує основні цінності громадянського суспільства, в якому всі
його члени діють на основі права та законності. Висловлене автором бачення являє юридичний аспект діяльності студентського самоврядування, що виконує функцію регулятора взаємин у середині
студентського колективу. Проте сутність студентського самоврядування дещо ширша.
А. І. Давидова визначає такі принципи студентського самоврядування: управління та контролю з боку студентів над усіма
сферами життя університету; прийняття рішень загальними зборами студентів; обов’язкового підпорядкування всіх учасників студентського самоврядування рішенням, що були ухвалені на загальних зборах; виборний принцип органів виконавчої влади та
можливість їх переобрання [166, с. 15]. Висловлене розуміння базується на основних видах управлінської діяльності, – планування,
облік
і контроль.
Та
відображає
світоглядну
позицію
А. І. Давидової, що ґрунтується на основі психології управління.
На відміну від А. І. Давидової, Л. П. Шигапова, услід за М. І. Рожковим [613], при визначенні принципів студентського самоврядування за основу бере проектування та розвиток студентського самоврядування. Та називає такі принципи студентського самоврядування: соціально значущої домінанти в діяльності органів самоврядування; врахування особистих інтересів та індивідуальних
відмінностей вихованців; динамічності та варіативності структури
органів самоврядування; добровільності та змагальності; інтеграції
й диференціації педагогічного керівництва та студентського самоврядування [804, с. 27]. Проте, на відміну від учнівського самовряду~ 117 ~

вання, яке досліджував М. І. Рожков, студентське самоврядування
вимагає більшої автономії та зменшення питомої ваги педагогічного керівництва, зводячи його до рівня педагогічного консультування
та навчання лідерським умінням без прямого втручання у самоврядну діяльність. Тому використання доробку М. І. Рожкова вимагає
творчого переосмислення та критичної оцінки.
Також Л. П. Шигапова зауважує, що при визначенні принципів
студентського самоврядування слід брати до уваги той факт, що
громадське виховання втрачає свої позиції та виховні акценти переміщуються у поле самовиховання й самоформування особистості. Проте окремого авторського узагальнення про принципи студентського самоврядування в цілому не зустрічаємо.
Натомість обґрунтування студентського самоврядування з використанням принципів самовиховання наявне у докторському дисертаційному дослідженні І. Є. Тимерманіса [701, с. 233]. Де автор
в основу принципів студентського самоврядування покладає організацію розвитку даного феномену та визначає такі його принципи: активного включення до підсистем управління вищим навчальним закладом із набуттям соціальної, юридичної та економічної
відповідальності; професійне самовизначення та соціальна компетентність у виборі адекватних способів і методів набуття професійних знань та формування громадянської позиції; самопрограмування як пізнавальна та регулювальна функція поведінки в системі
управління вищим навчальним закладом. А дієвість названих
принципів, згідно автору, визначається ефективністю процесів самовиховання, самоспостереження, самоосвіти, самооцінки, самоорганізації, самоусвідомлення, самоствердження, самостимуляції,
соціального самопочуття.
Дослідження Г. В. Гарбузової [120] вирізняється цілісним баченням явища студентського самоврядування та його принципів.
Так, автор акцентує увагу на особистісно орієнтованому та системному підході при побудові діяльності студентського самоврядування; вказує на необхідність кількісного та якісного співвіднесення
різних органів студентського самоврядування в кожному регіоні та
освітньому закладі.
При всій багатоманітності названих підходів більш дієвим
є соціально-педагогічний підхід, якого дотримуються В. І. Бочкарьов [73], Ю. П. Кращенко [335], В. І. Лозова [415], В. М. Мок~ 118 ~

ляк [467]. Такий підхід закладено і в основу Положення про студентське самоврядування (1 березня 2012 року) [385, с. 6–7], де визначено принципи добровільності, колегіальності, законності та
відкритості; рівноправної та вирішальної участі осіб, які навчаються, в студентському самоврядуванні; активності, самодіяльності та
творчої ініціативи; виборності та періодичної змінюваності органів і посад, варіативності і динамічності структури органів студентського самоврядування; систематичної звітності органів самоврядування перед колективом; відкритості та публічності;
демократизму; гуманізації та встановлення суб’єкт-суб’єктних
партнерських стосунків між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським
колективами; орієнтації студентського самоврядування на захист
прав та інтересів осіб, які навчаються, якісну освіту, виховання лідерських та організаційних якостей, соціальної активності, громадянсько-патріотичної свідомості майбутніх фахівців; студентське
самоврядування має розглядатися як один із компонентів виховної
діяльності та молодіжної політики; різноманітності форм студентського самоврядування на всіх рівнях; взаємодії всіх органів студентського самоврядування разом з чітким розмежуванням їхніх
функцій; соціально значущої домінанти в діяльності студентського
самоврядування; урахування індивідуальних інтересів та особливостей осіб, які навчаються; інтеграції і диференціації педагогічного
керівництва та студентського самоврядування.
Здійснений аналіз засвідчив: дослідники при визначенні
принципів студентського самоврядування беруть за основу юридичний бік взаємодії членів студентського самоврядування, що знаходить вираження у соціальному партнерстві [514], основи управлінської діяльності [166], цілепокладання та розвитку студентського самоврядування [701; 803], поєднують основні вимоги до
організації управлінської діяльності з ціннісним підходом [120],
визначають принципи студентського самоврядування на соціально-педагогічних засадах [73; 335; 377; 467].
У дослідженні виходимо з того, що найбільш ефективні умови
гуманістичної життєдіяльності можна створити застосовуючи
принцип демократизації студентського життя, коли людина створює, споживає цінності, саморозвивається як особистість, підніма~ 119 ~

ється на більш високий рівень свободи, реалізуючи свої політичні
права [785, с. 11]. Демократизація є необхідною передумовою розвитку особистості здатної приймати рішення, висувати перед собою особистісно цінні та соціально значущі цілі й впроваджувати
їх, виявляючи при цьому достатній рівень активності. Виховання
таких особистостей є вимогою часу і запорукою побудови демократичної держави.
Діяльність у структурі студентського самоврядування призводить до наповнення смислом життя, стимулює постановку життєвих цілей, формує відчуття єдності з однолітками. Все це спричиняє виховання ціннісного ставлення до себе та інших людей. Студентське самоврядування розуміємо як феномен, що діє на основі
принципів: права і законності; виборності; змінності; гласності;
відповідальності; самостійності; ініціативності; активності; чіткої
організаційної структури і підзвітності колективу; корисності для
кожного вихованця, колективу і суспільства, відповідно до цінностей демократії та гуманізму.
Виборність забезпечує висунення кандидатури лідера на основі громадської думки, власної ініціативи та позитивних характеристик. Змінність дає можливість багатьом студентам пройти школу керівника і виконавця, попереджує неадекватне завищення
самооцінки. Гласність забезпечує відкритість управління для всіх
членів колективу. Відповідальність, самостійність, ініціативність,
активність сприяють розвитку особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації. Право і законність гарантує збереження
прав кожного й виховання їх громадянськості. Чітка організаційна
структура і підзвітність формує вміння взаємодіяти з соціумом
і бути дисциплінованими.
Поєднання цих принципів забезпечує злагоджену діяльність
органів студентського самоврядування як групи однодумців, у якій
кожен – індивідуальність.
Втілення означених принципів потребує певної структури,
впорядкованості органів студентського самоврядування.
В дослідженнях Т. Ю. Баландіної [28] та В. В. Овчиннікова [514]
знаходимо критерії до визначення типів самоврядування: за змістом діяльності (самоврядування у сфері виробництва, політики, культури, освіти тощо); за об’єктом самоврядної діяльності (корпоративне самоврядування, самоврядування у вищому навчальному
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закладі); за суб’єктом діяльності (особистість або конкретна соціальна спільнота, що бере участь у самоврядуванні, – індивідуальне,
колективне, студентське самоврядування); за масштабом (самоврядування у конкретній організації, – муніципальне, регіональне,
державне та міжнародне самоврядування); за характером (інституціоналізоване та неіституціоналізоване, формальне та неформальне), за цільовим призначенням (орієнтоване на залучення учасників до управління, – функціональне, або на реалізацію творчого
потенціалу учасника самоврядування, – соціокультурне [28, с. 47].
Проте наведений поділ є досить умовним і згадані типи самоврядування взаємодоповнюють один одного. А визначальне для дослідження студентське самоврядування присутнє у всіх групах, що
включають зміст діяльності, її об’єкт, масштаб, характер і призначення. При чому мета студентського самоврядування знаходить
реалізацію і у функціональному і соціокультурному аспекті, адже
ефективне самоврядування передбачає учать кожного в управлінні
та повноцінне розкриття особистісного творчого потенціалу.
Форми організації студентського самоврядування розуміємо
як зовнішнє виявлення самоврядної активності студентів. Найбільш сприятливою для реалізації демократичних ініціатив студентів є розгалужена система органів студентського самоврядування,
що включає і постійні, і тимчасові органи.
В свою чергу органи студентського самоврядування тлумачимо як структурні взаємозалежні елементи системи студентського
самоврядування, що дають можливість брати участь в управлінні
справами колективу академічної групи, факультету, інституту, вищого навчального закладу в цілому, міста, країни; через досвід
особистісно цінної та суспільно значущої діяльності оволодівати
управлінськими навичками; особистісно зростати, реалізовувати
власний творчий потенціал; формувати громадянську свідомість
через оволодіння системою правових, екологічних, моральних,
трудових, естетичних, фізичних, розумових компетенцій.
Л. І. Даниленко, Г. В. Єльникова, А. О. Молчанова, О. В. Овчарук, Л. М. Сергеєва, О. Є. Кравчина, Л. М. Оліфера визначають такі
типи органів студентського самоврядування: одноосібні (наприклад, студентський декан, ректор); колегіальні (студентський парламент, сенат тощо); структуровані (голови комісій або рад та ради
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гуртожитку, навчальна, трудова комісія та ін.) [677, с. 44]. Проте
демократична структура органів студентського самоврядування
вимагає надання переваги колегіальній формі керування, хоча частина повноважень може делегуватися керівникам студентських
структурних підрозділів. Автори розглядають також органи самоврядування за способом їх формування: прямі вибори (шляхом голосування усіх студентів), вибори через делегатів (вибори через
тимчасових представників академічних груп), вибори через депутатів (коли голосування відбувається за участі постійних представників студентських колективів); формування з нижчої ланки (коли
органи студентського самоврядування утворюються з лідерів груп
або голів комісій).
За функціонуванням визначають такі типи органів студентського самоврядування як представницькі (утворюються з делегованих академічними групами лідерів), виконавчі (складаються із
активістів, які займаються організацією та здійсненням різнопланової діяльності: навчальної, наукової, спортивної, трудової, благочинної, художньої, естетичної та ін.). Окремо розглядають судові
органи (суд становить незалежну від президента, парламенту та
адміністрації інстанцію і є гарантом комфортної життєдіяльності,
визнання особистості найвищою цінністю, поваги до прав і свобод
учасників освітнього процесу, а також їх особистісної захищеності),
виборчі комісії (є виконавчим органом, що забезпечує процес виборів до органів студентського самоврядування.
У дослідженні Г. В. Гарбузової зустрічаємо такі форми
студентського самоврядування: студентські спілки та комітети, ради
старост, студентські профспілкові комітети та бюро, молодіжні
громадські організації, штаби, сектори, центри, спілки студентів та
аспірантів, наукові спілки; студентські загони, клуби за інтересами,
творчі об’єднання, студентські ради в гуртожитках, школи [120, с. 53].
Наведений перелік охоплює студентську самоврядну активність не
тільки на рівні вищого навчального закладу, але і поза ним, зокрема
студентські громадські організації мають більш широкі межі, ніж самоврядна організація вищого навчального закладу, і можуть охоплювати студентів кількох міст. Розглянемо форми студентського самоврядування на рівні вищого навчального закладу.
На сьогоднішній день у вищих навчальних закладах розповсюдженою формою студентського самоврядування є парламентсь~ 122 ~

ко-президентська республіка. Проте головним у функціонуванні
студентського самоврядування є не форма устрою, а забезпечення
кожному студенту можливості самореалізації у особистісно значущій доброчинній діяльності на основі добровільності та бажання
самовдосконалення.
Особливе місце у структурі студентського самоврядування
займають загальноуніверситетські збори. На них розглядаються
організаційні питання (порядок роботи і обов’язки парламенту,
комісій, центрів, президента, віцепрезидента, голови студентської
профспілки та заслуховуються звіти виконавчих органів).
Координацією дій студентського самоврядування займається
президент, який обирається студентами на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування
терміном на один рік. Процедура виборів проходить таким чином,
що кожен студент 1-5 курсу може взяти у них участь. Для цього бажаючі балотуватися на посаду президента за місяць до виборів
складають передвиборчі програми, в яких зазначають вік, уподобання, інтереси, особистий внесок у громадське життя, бачення подальшого розвитку університету та свою участь у цьому процесі.
Кандидати виступають із програмами перед своєю академічною групою, відповідають на запитання товаришів. А після таємного голосування в групі визначають, хто пройшов перший відбірковий тур президентських виборів. Переможцями першого туру
стають кандидати, які набрали двадцять і більше відсотків голосів.
Участь у другому турі вимагає підготовки передвиборчих програм з фотокарткою, які розміщують на агітаційному стенді та на
сайті вищого навчального закладу. Кандидати на цьому етапі передвиборчої боротьби мають можливість ходити з виступами на
збори інших академічних груп за домовленістю з викладачами.
А також зустрічатися з виборцями на агітаційних заходах «Відкрита трибуна», «Дебати», на які приходили всі бажаючі. На цих заходах кожен студент може поставити запитання до кандидата
у президенти. Така процедура готує студентів до свідомого вибору
президента і прищеплює відповідальне ставлення до розбудови
громадянського суспільства, культивує досвід свободи вирішувати
самостійно важливі питання.
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Президент визначається у другому турі в процесі таємного голосування по групах, коли всі учасники виборчого процесу зазначають на аркуші паперу прізвище та ім’я гідного на їх думку кандидата, а старости збирають згорнуті папірці та несуть їх до загальної
скрині. Завдяки роботі лічильної комісії, до складу якої входять
представники всіх груп і проректор із навчально-виховної роботи,
уже на наступний день відомі імена президента та віцепрезидента,
яким стає той, хто був другим за кількістю голосів на виборах.
До кола повноважень президента входить: винесення на розгляд парламенту питань, що турбують студентів; участь у роботі
ректорату; скликання засідань студентського парламенту
з урахуванням ініціативи парламентарів; участь у діяльності парламентських комісій. Частину цих обов’язків має і віцепрезидент.
Подані повноваження можуть припинятися у разі відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, усунення з поста в порядку імпічменту, у разі закінчення університету.
З метою підготовки студентів до опанування основними лідерськими знаннями, вміннями та навичками, а також для обміну
досвідом досвідчених лідерів з початківцями, у вищих навчальних
закладах функціонують школи лідерських умінь, заняття у яких
здебільшого мають тренінговий характер. Тренінг включає такі
блоки: основи самопізнання; потреби і мотиви, що визначають поведінку; провідні переконання; прийняття рішень; міжособистісна
взаємодія; стійкість до стресу та умови виходу з нього.
Метою таких навчань лідерським умінням є формування високого рівня розвитку цілепокладання, здатності до прийняття
складних суперечливих рішень; навичок рефлексивного аналізу;
вміння захищати свої права і свободи та права і свободи інших людей, виступати перед великою аудиторією, опановувати стрес, ефективно вступати у міжособистісну взаємодію. Студенти з таким рівнем сформованості лідерських умінь свідомо прагнуть розширювати
знання про лідерське мистецтво та виробляти відповідні навички
з метою самовдосконалення і розвитку здатності бути корисним для
інших. Їх знання систематично знаходять прояв у реальній життєдіяльності незалежно від зовнішніх спонук.
До студентської ради входять представники усіх факультетів
(студентські декани та їх заступники з навчальної та виховної ро~ 124 ~

боти). Засідання відбуваються раз на місяць. На них розглядаються
питання організації студентського життя та побуту, обговорюються
нагальні проблеми студентства. Із студентською радою тісно співпрацює студентський профком.
Ефективну роботу по факультетах забезпечує діяльність студентського деканату, що обирається в такому ж порядку, як студентський президент та віцепрезидент. Студентський деканат керує роботою за напрямами:
навчально-виробнича робота – контроль за: відвідуванням студентами занять; їх успішністю, заповненням академічних журналів, інформування батьків студентів про результати навчання, організація чергувань студентів у деканаті;
соціально-побутова робота – організація та проведення трудового семестру, трудових робіт по підготовці до зимового періоду,
участь у суботниках, нагляд за збереженням матеріальної бази факультету та університету, відповідальність за роботу зі студентами
з малозабезпечених сімей, студентів-сиріт, студентських сімей, за
начислення соціальної стипендії;
просвітницько-наукова робота – відповідальність за проведення студентських наукових конференцій, творчих конкурсів, за
роботу наукових гуртків, оформлення стендів факультету;
редакційно-інформаційна – висвітлення діяльності студентів на
спеціальних стендах факультету, інформування студентів про роботу, яку необхідно виконати, про результати цієї роботи, організація студентів по оформленню стінних газет до різних свят тощо.
Студентський деканат має план поточної роботи, який узгоджено з планами Ради факультету та виховної роботи на факультеті.
Один раз за семестр студентський деканат звітує на Раді факультету.
У травні кожного навчального року збирається звітньо-виборча конференція студдеканату, на яку академічні групи делегують своїх
представників. Така методика звітувань активізує пізнавальну діяльність студентів, розвиває у них уміння перспективного планування
діяльності, сприяє підвищенню відповідальності за доручену справу.
Усі напрями діяльності студентського самоврядування висвітлюються на стендах «З життя факультету». Так, сектор навчальновиробничої роботи вивішує витяги з Закону «Про вищу школу», що
стосується вимог до прав та обов’язків студентів, положень про за~ 125 ~

лікову та екзаменаційну сесії, Положення про кредитно-модульну
систему навчання, рейтинг студентів факультету за поточною атестацією або за результатами заліково-екзаменаційної сесії. Сектор
просвітницько-наукової роботи висвітлює роботу наукових гуртків
студентів. Окремо оформлюється стенд, на якому постійно відображаються матеріали творчих робіт студентів різних конкурсів,
які проводяться до визначних дат, наприклад, «Я – частинка Батьківщини», «До річниці утворення університету», «До Дня писемності», «Ваш подвиг не забути» тощо.
Редакційно–інформаційний сектор висвітлює роботу, яка
проводиться на факультеті як на своєму стенді, так і в газетах вищого навчального закладу.
У працях М. І. Солов’я та В. С. Демчука [92; 656–658; 682] розкрито методичні аспекти організації виховної роботи у вищих закладах освіти й приділено увагу визначенню напрямів діяльності
студентського самоврядування. Найважливішими серед яких визначено такі: забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
сприяння захисту прав та інтересів студентів; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності, працевлаштуванню студентів та
створення для них необхідних соціально-побутових умов; розвиток
громадської активності студентів; пропаганда здорового способу
життя; організація культурно-освітньої і фізкультурно-масової роботи, дозвілля та відпочинку студентів; участь в загальноміських
програмах і заходах [656, с. 34]. Дослідники заперечують насильницький вплив на особистість, вказують на труднощі при організації
роботи студентського самоврядування: «…у своїй більшості викладачі не поширюють студентське самоврядування на сферу навчально-виховного процесу, а бачать у ньому лише засіб дисциплінарного впливу на студентів» [656, с. 131]; багато викладачів
дотримуються думки «…якщо переоцінка виховного впливу на людину (у радянські часи) завдала очевидної шкоди, то сьогодні немає
потреби в будь-якій виховній роботі» [657, с. 137]. Проте при виділенні напрямів діяльності студентського самоврядування [656, с. 34],
дисциплінарний вектор є першим. Організація студентського самоврядування як наглядового органу не забезпечує реалізацію демократичних засад його функціонування, не дозволяє повноцінно виховувати громадян Української держави. Попри зазначене, варто
зауважити, що у даному доробку визначені теоретичні засади на~ 126 ~

ціонального виховання та окреслені основи організації виховної системи вищого навчального закладу.
Слід зазначити, що з оптимізацією роботи органів студентського самоврядування, зростає і рівень активності студентів.
При організації студентського самоврядування слід враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку.
Перший етап – організаційно-підготовча робота. Його головне
завдання полягає в організаторській роботі по зосередженню уваги
педагогічного та студентського колективів до проблем студентського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає
у вивченні науково-методичної літератури з цієї проблеми, проведенні ради, нарад, засідань «Семінару кураторів», студентських зборів з проблем організації студентського самоврядування в навчальному закладі.
На цьому етапі педагогічним та студентським колективом
мають розв’язуватися такі питання: розробка оптимальної структури студентського самоврядування, його органів з урахуванням
специфіки факультету та навчального закладу; визначання мети та
завдань студентського самоврядування, виходячи з його структури;
розробка документації (положення, інструкції, пам’ятки); визначення прав та обов’язків органів студентського самоврядування
(кожного органу з урахуванням структури); виділення активу.
Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи студентського самоврядування. В ході його реалізації здійснюється
практична діяльність органів студентського самоврядування, проходить уточнення функцій кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їх прав та обов’язків, здійснюється систематичне
навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.
Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності студентів. На цьому етапі: посилюється
роль студентського самоврядування в житті факультету та університету по мірі накопичення студентами організаторського досвіду
(до розширеної ради факультету включаються представники студентського самоврядування); у його структурі створюються нові
підструктури; розширюються права та обов’язки органів студентського самоврядування (розгляд питань призначення соціальної
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стипендії малозабезпеченим студентам), вдосконалюється його
структура. Важливою умовою педагогічного керівництва студентським самоврядуванням на цьому етапі є постійний пошук нових
форм та методів організаційної діяльності студентів.
Ефективному здійсненню роботи по організації студентського самоврядування сприяє оптимальний добір методів роботи зі
студентами.
Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що питання визначення методів студентського самоврядування окремого вивчення не
знаходить. Поняття методу студентського самоврядування розуміємо як спосіб організації самоврядної активності студентів педагогами або самими членами органів студентського самоврядування.
На думку П. І. Підкасистого, метод виховання не вигадується,
проте створюється довільно, він навіть не є продуктом творчості
суб’єкта. При виборі методу суб’єкт повністю залежить від того,
яким він бачить результат [540, с. 462]. Автор тлумачить метод виховання як педагогічну проекцію об’єктивних факторів соціальної
дійсності, що мають формуючий вплив на особистість [540, с. 463].
Самоврядування виконує управлінські функції. Тут студенти вчаться бути лідерами і підлеглими, чітко планувати свою діяльність,
дотримуватись установлених норм, вміти поступитися особистим
заради загальної користі; розвивають такі риси як цілеспрямованість, послідовність, рішучість; особистісно зростають. Визначені
завдання вимагають поєднання методів виховання та методів психології управління.
При побудові системи методів студентського самоврядування
використовували класифікацію методів управління Г. Я. Гольдштейна [137] та класифікацію методів виховання В. І. Лозової
і Г. В. Троцко [415], В. Сластьоніна [642].
Першу групу становили організаційно-пізнавальні методи, до
яких увійшли переконування, диспут, дискусія, розповідь, лекція,
бесіда, доведення, приклад.
Мета цієї групи методів – сформувати у студентів уявлення про
мету діяльності студентського самоврядування, її зміст, структуру;
виробити бажання проявляти особисту ініціативу; надати знання
про основи організації діяльності групи та управління її розвитком.
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Ці методи передбачають створення ситуацій для набуття інформації стосовно лідерства, міжособистісної взаємодії, основ управління, сутності та основних засад студентського самоврядування.
Переконування допомагає формуванню нових поглядів і переконань, розширює свідомість особистості. І. В. Зайченко відзначав
надзвичайно важливу роль переконування у формуванні свідомості
особистості. І при класифікації методів виховання першу групу виокремив як методи формування свідомості особистості або методи
переконань [230, с. 312]. Найбільш ефективним є переконування
у поєднанні з активним включенням студентів у особистісно цінну
та суспільно значущу діяльність.
Спорідненим із переконуванням є метод доведення, що передбачає доказовість у процесі переконування, уміння пояснити
свою думку за допомогою інших, вже відомих істин, що є основою
переконливості міркувань [137, с. 133]. Використання даного методу вимагає ґрунтовної аргументації кожної тези за допомогою різноманітних способів. Доведення використовується як викладачем
на початкових етапах організації студентського самоврядування та
забезпечення його злагодженої роботи, так і лідерами студентського самоврядування й іншими студентами, коли студенти виявляють
власну активність. Зокрема, вміння доводити власну думку гартується і у ході проведення диспутів і дискусій.
Диспут і дискусія вчать мистецтву суперечки, поваги до опонента. Сприяють формуванню гуманістичної картини світу, адже саме
в суперечці створюються сприятливі умови для утвердження загальнолюдських цінностей, звісно за умови майстерної побудови диспуту, дотриманні вимог до його проведення. Світоглядні принципи
особистості за характером своїм є суб’єктивними, на відміну від наукових знань, які об’єктивовані за формою. Знання універсальні, в них
відсутній елемент суб’єктивності. Світоглядні принципи теж універсальні, проте саме як особистісна, суб’єктивна система [230, с. 262].
І саме в ситуації активного оцінювання вчинків відбувається привласнення моральних цінностей.
Розповідь у роботі зі студентами виконує роль прийому, допомагає реалізації організаційно-пізнавальних методів через унаочнення отриманої інформації, додавання цікавих фактів стосовно
виучуваного об’єкта.
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Використання лекції зумовлене інтересом студентів до глибокого аналізу проблеми. Так, при організації діяльності органів студентського самоврядування, у школі лідерських умінь, цілком доречним можуть бути лекції на теми історії становлення студентського самоврядування, особливості функціонування студентського
самоврядування у різних країнах та ін. Проте до їх підготовки бажано долучати студентів і проводити не класичну лекцію-монолог,
як це визначено у С. О. Смірнова [541, с. 315], В. І. Лозової та
Г. В. Троцко [415, с. 131], а лекцію з декількома доповідачами, коли
до інформації викладача додаються підготовані студентами доповіді та проблемні питання до аудиторії.
Продуктивним є також використання форми діалогу між студентами, між студентами та викладачем. Діалог найповніше реалізовується у методі бесіди, коли відбувається обмін думками, отримується корисна інформація та виробляється ставлення до неї.
Метод прикладу зумовлює залучення великої кількості студентів до органів студентського самоврядування, переходу їх
з пасиву до активу. Саме приклад інших і їх наслідування, бажання
бути частиною групи, брати участь у цікавій та корисній діяльності
спричиняє зміну мотивів особистості та активізацію його діяльності.
Здійснений аналіз засвідчив: організаційно-пізнавальні методи
(переконування, диспут, дискусія, розповідь, лекція, бесіда, доведення, приклад) виконують першорядну роль при організації роботи органів студентського самоврядування, закладають фундамент для
ефективної діяльності студентів, адже формують їх світогляд як майбутніх управлінців і громадян демократичної держави.
Друга група – методи формування досвіду управлінської поведінки. До неї увійшли методи вправи, доручення, проектування,
регламентування, нормування, вимоги, розпорядження, інструктажу, наказу.
На думку Г. Я. Гольдштейна, перераховані методи мають обов’язковий, директивний характер, адже ґрунтуються на дисципліні,
відповідальності, владі [137, с. 153]. Застосування цих методів передбачає включення студентів у практичну діяльність.
Метод вправи працює через участь студентів у різноманітних
видах діяльності: в першу чергу, організаційній, управлінській
у таких сферах як навчання, праця, дозвілля, благочинність. Сту~ 130 ~

денти спочатку вправляються у колективі, групі та індивідуально,
виробляючи навички лідера та «командного гравця», що розуміє
інших, приходить на допомогу, дотримується дисципліни, виявляє
ініціативу та працює над собою.
Доручення вдало використовується для формування таких рис
як відповідальність, пунктуальність, дисциплінованість. Проте для
їх успіху слід враховувати досвід виконання доручень та інтереси
студентів. Для недосвідчених варто давати спершу групове або
парне доручення, підтримувати та коректно заохочувати до виконання поставлених завдань. Успіх доручення, особливо для початківців, залежить від конкретики, більшої деталізації умов його виконання. Так, для студента, що не має досвіду виконання громадських доручень, слід зазначати і час відведений на виконання,
і ресурси, що необхідно задіяти при виконанні доручення, і короткий план виконання справи з описом важливих деталей.
Метод проектування співзвучний із цілепокладанням, коли
особистість планує як власний шлях сходження до себе, побудови
життєвих цілей, так і групову взаємодію; вміє ставити колективні
перспективи, будувати плани, бачити стратегію їх досягнення
і тактику виконання, визначати роль кожного та розподіляти
завдання для досягнення спільної мети.
Регламентування полягає у встановленні правил, обов’язкових
для виконання та таких, що визначають зміст і порядок організаційної діяльності [540, с. 155]. Цей метод знаходить реалізацію
у дотриманні документів: Статут вищого навчального закладу, Положення про студентське самоврядування, закон «Про вищу освіту»
тощо. Метод нормування пов’язаний із регламентуванням. Його
застосування передбачає планування витрат при здійсненні самоврядної діяльності, облік коштів, що надходять до органів студентського самоврядування та їх розподіл за призначенням.
Вимога – метод, за допомогою якого норми поведінки, знаходячи вираження в особистих стосунках, викликають, стимулюють
або гальмують певну діяльність вихованця і прояв у нього певних
якостей [541, с. 119]. Вимога може бути пред’явлена педагогом або
студентом; може бути індивідуальною або колективною. Коли вимога колективна, то збільшується її сила. І у злагоджено працюючій
системі студентського самоврядування зростають можливості для
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особистісного самовдосконалення студентів. Звісно, щоб пред’явити вимогу, слід користуватися авторитетом у того, або тих, до кого вона висунута; передбачувати подальший розвиток подій, –
зважити чи буде виконана вимога, чи слід провести попередню підготовчу роботу перед її пред’явленням. Пряма вимога повинна
бути короткою, ствердною, не містити заперечень, звучати один
раз і неодмінно бути виконаною. Непряма вимога має велику кількість різновидів: порада, довіра, прохання, схвалення, несхвалення, натяк. Мистецтву постановки грамотно сформульованої мудрої,
не принизливої вимоги, слід вчити студентів-лідерів.
Розпорядження – суто управлінський метод, що пов’язаний із
методами доручення і вимоги. Він виявляється у формі наказу, інструктажу, рекомендації. В свою чергу наказ являє собою вимогу
в категоричній формі, що виправдовується в кризових ситуаціях,
коли діяти слід миттєво, і від прийняття рішення та його швидкого
виконання залежить життя і благополуччя людей. Інструктаж являє
собою розпорядження алгоритмічного типу. Він може бути застосований перед виконанням справи, під час її здійснення, або після
завершення певного виду діяльності. Рекомендації являють більш
демократичну форму управління і можуть бути застосовані як метод на достатньо високому рівні сформованості студентського самоврядування.
Аналіз методів формування досвіду управлінської поведінки
засвідчив, що через застосування цих методів особистість бере
участь у різноплановій діяльності: навчальній, трудовій, доброчинній, дозвіллєвій, організаційній та встановлює багатоманітні
взаємини з іншими людьми. Внаслідок такої активності зростає
моральний рівень особистості, її комунікативні та організаторські
здібності, самооцінка та вміння керувати собою та іншими.
Третя група – методи соціально-психологічного стимулювання та корекції поведінки. До них належать: заохочення, покарання,
змагання, перспективних ліній, навіювання, створення та підтримання сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
Мета цих методів прискорювати або гальмувати певні дії. Їх застосування допомагає знайти нові резерви своєї діяльності, змінити
лінію поведінки, повірити у власні сили та можливості, усвідомити
цінність своєї особистості [541, с. 321].
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Метод заохочення дозволяє активізувати кращі почуття людини, спрямувати її на особистісно цінну та суспільно значущу діяльність, адже створюється ситуація успіху, коли вірять у добрі наміри іншого та можливість їх здійснити. Відомо, що критика має
руйнівний вплив, натомість заохочення є рушійною силою конструктивних вчинків.
Покарання повинно бути винятком, і застосовуватись тільки
в особливих випадках, адже А. С. Макаренко зазначав: «карати
можна, проте якщо ти караєш, то ти поганий педагог» [439, с. 42].
При застосуванні покарання слід враховувати, що карати працею
не можна; покарання не повинно принижувати та завдавати страждань; покараний має усвідомлювати провину і бути згодний з покаранням; про покарання не згадують після його здійснення; неможна карати колектив; покарання повинно розв’язати та знищити
окремий конфлікт та не створювати нових конфліктів [547, с. 4].
Уніфіковані форми покарання виявити важко. Покарання повинно
враховувати особливості провини та індивідуальність того, хто її
вчинив. На противагу покаранню варто використовувати інші методи виховання.
Метод змагання допомагає утвердити позитивний емоційний
тон, зацікавленість діяльністю, згуртовує, допомагає виявити нові
можливості. За вдалим порівнянням Н. Ф. Голованової та С. О. Смирнова, змагання може виконувати роль пускового механізму на початку нової діяльності, до якої слід залучити студентів, або допомогти завершити важку роботу, зняти напругу [541, с. 322]. При застосуванні методу змагання варто подбати про його відкритість; чіткі
критерії визначення переможців (які відомі й учасникам змагання);
можливість кожного проявити себе; заохочення учасників, а не лише
переможця. А також враховувати, що змагання у сферах вияву моральних якостей або оцінки зовнішності студентів украй небажані.
Яскрава, приваблива мета, що об’єднує колектив, становить
його перспективу. Від того, наскільки члени студентського самоврядування розуміють, що у них спільного, яких цілей слід досягати, залежить успішність функціонування органів студентського
самоврядування та колективу вищого навчального закладу
в цілому.
Метод
перспективних
ліній,
запроваджений
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у педагогічну практику А. С. Макаренком, вимагає побудови близької, середньої та далекої перспективи. Близька перспектива становить найбільш наближену в часі особистісно цінну та суспільно
значущу мету, це «завтрашня радість», що надає сили жити, долати
перешкоди. Середня перспектива дещо віддалена і становить колективну подію, до якої готуються від одного до декількох місяців.
Далека перспектива – найбільш значуща і віддалена, проте, щоб
розуміти та бажати досягти «щасливого майбутнього», слід мати
радість успіху при досягненні більш близьких цілей, набувати досвід подолання труднощів та організації діяльності як колективу так
і окремої особистості.
Методи навіювання, створення та підтримання сприятливого
морально-психологічного клімату в колективі допомагають сформувати бачення колективу як дружньої спільності та себе у цьому
колективі як особистісно цінної та цікавої для інших людини. Застосування цих методів створює передумови для бажання належати
до самоврядного колективу та відчуття захищеності кожного
в такій спільності. Насичена різнопланова діяльність, мажорний
тон, взаємодопомога, підтримка один одного допомагають самоврядному колективу ефективно функціонувати та досягати успіхів.
Аналіз методів соціально-психологічного стимулювання та корекції поведінки засвідчив, що методи цієї групи забезпечують оптимальну життєдіяльність колективу шляхом створення умов для
певної діяльності або гальмування небажаних поведінкових проявів.
Четверта група – методи самовиховання. До них належать методи цілепокладання, самоаналізу, самоспостереження, самоконтролю, самоінструктування,самозвіту, самонаказу, самонавіювання,
самовправляння, співвіднесення своєї поведінки і діяльності
з прикладом значущих людей, самооцінки, самозаохочення.
У процесі самовиховання людина творить себе для самої себе
і водночас для суспільства. Ініціативне, творче, активне ставлення
до свого «Я» та до навколишнього світу є результатом роботи над
собою. Саме «у самовихованні проявляється активна позиція особистості стосовно себе і тієї діяльності, якою вона зайнята»
[439, с. 15]. Самовиховання активізує всі сутнісні сили, пробуджує
його здібності та зумовлює здійснення особистісно значущої доброчинної діяльності. Тому роль самовиховання, особистісного самовдосконалення у становленні особистості є вирішальною.
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Одним з провідних методів самовиховання є метод самоконтролю та самозвіту. Призначення цього методу полягає, головним
чином, у забезпеченні оптимального вибору життєвої цілі, виробленні здатності планувати власну діяльність так, щоб вона збагачувала і розвивала особистість. Його застосування потребує усвідомлення необхідності власного вдосконалення. Тривале самонавіювання призводить до актуалізації потрібної риси, поглиблює її
стійкість. Вона набувається через особистий досвід і є стабілізатором поведінки і діяльності. Самовправляння передбачає усвідомлене виконання певної діяльності з метою напрацювання досвіду
бажаної поведінки і, як результат, вдосконалення свого «Я». Як
правило, при функціонуванні самовправляння залучаються й такі
методи як цілепокладання, самоаналіз, а інколи і самонаказ. Багаторазове повторення діяльності з відповідними настановами допомагає перевести подібні дії у поведінкову звичку, що, безумовно,
сприяє самовдосконаленню особистості.
Важливою умовою успішності самовправляння є метод самоінструктування як актуалізація плану діяльності по самовдосконаленню. Цей метод збільшує ефективність самоконтролю, сприяє виробленню цілеспрямованості та відповідальності. Сприяє самоаналізу
й порівняння своєї поведінки з прикладом значущих для конкретної
особистості людей. Цей метод особистого самовиховання не передбачає копіювання поведінки, способу життя об’єкта поваги.
Допоміжним методом при використанні прикладу значущих
людей у здійсненні самовиховання є самопідбадьорювання або самозаохочення. Його завдання полягає у схваленні самовиховуючої
діяльності з опорою на позитивний досвід і включає елементи самонавіювання, налаштовування на позитивний результат роботи
над собою. Оптимістичний підхід до розгляду власної діяльності
сприяє позитивному сприйняттю себе як особистості, зумовлює
формування адекватної самооцінки.
Вміння об’єктивно оцінювати свої можливості і бачити перспективи самовдосконалення – одна з найважливіших запорук здійснення ефективного самовиховання. Адекватна самооцінка орієнтує особистість у життєвому просторі, допомагає контролювати
свої дії, долати недоліки і плекати чесноти.
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Як показав здійснений аналіз, самовиховання є дієвим засобом
становлення лідера в системі студентського самоврядування, за
умов, коли актуалізована особистісна потреба у самовихованні;
діяльність має суспільну спрямованість, добровільний, активний,
свідомий характер. Результативність самовиховання забезпечується за умов використання методів цілепокладання, самоаналізу, самоспостереження, самоконтролю, самоінструктування, самозвіту,
самонаказу, самонавіювання, самовправляння, співвіднесення своєї поведінки і діяльності з прикладом значущих людей, самооцінки, самозаохочення. Ми дослідили, що успішне здійснення самовиховання забезпечується в разі дотримання принципів і
використання методів педагогічного стимулювання процесу самовиховання: визнання студента цінністю, впевненість у його здатності на добрі вчинки, поваги до особистості студента; авансування
довірою, поради, вираження схвалення добрих вчинків, спонукання до добрих справ, попередження про наслідки поганих вчинків,
висловлення сумніву з приводу доцільності лінії поведінки або доцільності наміру, несхвалення вчинку або поведінки, а не особистості, аналіз наслідків вчинку; використовуються загальні методи
особистісно орієнтованого виховання: генерації, використання
ефекту присутності, культивування свободи вирішувати самому;
поєднання когнітивного, емоційного та діяльнісного компонентів
процесу самовиховання.
Аналіз практики роботи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах незалежної України призвів до наступних висновків. Студентське самоврядування вирішує такі завдання:
сприяння навчальній, творчій діяльності студентів; формування
особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією; забезпечення комплексного впливу на студентів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих
питань життя академічної групи та факультету; формування ініціативної, здатної сприймати нестандартні рішення особистості;
створення можливостей для самореалізації студентів в конкретних
справах та самовдосконалення наявних здібностей; виховання почуття власної гідності; формування у студентів лідерських умінь
і навичок; забезпечення і захист прав та інтересів студентів; створення студентських гуртків, товариств і об’єднань за інтересами;
координація діяльності старостату, кураторів академічних груп,
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студентського профкому; проведення вікторин, вечорів відпочинку, творчих конкурсів, посвяти у студенти, випускних вечорів, днів
факультету; участь у поселенні студентів до гуртожитків та їх виселенні; організація побуту та відпочинку у гуртожитках; пропаганда
здорового способу життя, попередження правопорушень, алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління; безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.
При організації студентського самоврядування слід враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку: організаційнопідготовча робота; організація безпосередньої роботи студентського самоврядування; удосконалення функціонування студентського
самоврядування.
Головними вимогами для успішного розвитку студентського
самоврядування є: зацікавленість у його розвитку адміністрації
факультету, педагогічного колективу та більшості студентів структурного підрозділу; чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами студентського самоврядування; оптимальна структура студентського самоврядування з урахуванням специфіки структурних
підрозділів; чітка система роботи органів студентського самоврядування (єдина документація, вимоги, дні засідань); організація
системи змагань через органи студентського самоврядування;
гласність у його роботі (стенди підсумків змагань, стінгазети, бюлетені тощо); нагородження, заохочення переможців через систему
роботи студентського самоврядування.
Висновки до другого розділу
1. У ході здійснення аналітико-пошукового етапу дослідження
окреслено завдання дослідження, принципи здійснення пізнання,
основні підходи дослідження, методи науково-педагогічного дослідження; встановлено етапи науково-дослідної роботи над проблемою розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України у 1917-2010 рр.; визначено види наукової
продукції та форма звітності за результатами дослідження; розроблено авторську концепцію дослідження.
2. Аналіз поняття самоврядування у педагогічній теорії та
практиці дозволив визначити такі ознаки студентського самовря~ 137 ~

дування: активність та ініціативність більшості студентів; наявність органів управління; наявність спільної особистісно цінної
і суспільно значущої мети; організована різнопланова діяльність
(пізнавальна, спортивна, художня, доброчинна, трудова та ін.);
емоційність, відповідальність, самокритичність, взаємодопомога,
співробітництво, дружба, захищеність студентів у колективі.
3. Уточнено поняття студентського самоврядування як форми
демократичного устрою життєдіяльності студентського колективу, за
якої студенти беруть активну участь у керівництві справами колективу вищого навчального закладу; студентської спільноти на рівні
академічної групи, курсу, студентського об’єднання, вищого навчального закладу в цілому, міста, країни; права і можливості студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.
4. Визначено принципи студентського самоврядування: демократії; права і законності; виборності; змінності; гласності; відповідальності; самостійності; ініціативності; активності; чіткої організаційної структури і підзвітності колективу; корисності для
кожного вихованця, колективу і суспільства, відповідно до цінностей демократії та гуманізму.
5. Обґрунтовано форми організації студентського самоврядування як зовнішнє виявлення самоврядної активності студентів.
Найбільш сприятливою для реалізації демократичних ініціатив
студентів є розгалужена система органів студентського самоврядування, що включає і постійні, і тимчасові органи.
6. Визначено органи студентського самоврядування як структурні взаємозалежні елементи системи студентського самоврядування, що дають можливість брати участь в управлінні справами
колективу академічної групи, факультету, інституту, вищого навчального закладу в цілому, міста, країни; через досвід особистісно
цінної та суспільно значущої діяльності оволодівати управлінськими навичками; особистісно зростати, реалізовувати власний творчий потенціал; формувати громадянську свідомість через оволодіння системою правових, екологічних, моральних, трудових, естетичних, фізичних, розумових компетенцій.
7. Дослідження засвідчило, що ефективному здійсненню роботи по організації студентського самоврядування сприяє оптималь~ 138 ~

ний добір методів роботи зі студентами. Система методів студентського самоврядування включає наступні: організаційно-пізнавальні методи; методи формування досвіду управлінської поведінки; методи соціально-психологічного стимулювання та корекції
поведінки; методи самовиховання.
Основні результати розділу опубліковано у наукових працях
автора: 713; 728; 733; 734; 739; 741.
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РОЗДІЛ 3
ТЕНДЕНЦІЇ,СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В УКРАЇНІ (1917-1979 рр.)
3.1. Розвиток студентського самоврядування
з 1917 р. до 1919 р.
Аналіз студентського самоврядування у філософській [10; 41;
65; 124; 127; 146; 159; 181; 258; 320; 324; 336; 337; 417; 423; 427; 515;
609; 616; 697; 698; 786; 797; 801; 805; 810 та ін.], історичній та психолого-педагогічній [16; 19; 29; 30; 34; 75; 78; 95; 100; 101; 148; 150;
154; 157; 174; 244; 261; 278; 375; 417–420; 424; 436; 433; 525; 546; 565;
606; 629; 639; 683; 684; 760; 783; 811; 818; 815; 820 та ін.], соціологічній науковій літературі [6; 41; 60; 64; 69; 76;105; 210; 216; 240; 344;
413; 452; 479; 556; 557; 626; 653; 666; 668; 671; 696; 712; 758; 781; 798;
829; 841; 850 та ін.], дослідження питання у вітчизняних та зарубіжних дисертаційних роботах, розроблення методики дослідження розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України дає підстави для визначення тенденцій розвитку студентського самоврядування, обґрунтування його закономірностей
і суперечностей.
На основі використання ретроспективного, логіко-системного, хронологічно-структурного, зіставно-порівняльного аналізу
дисертаційних досліджень, наукової літератури й архівних матеріалів співвіднесено відомості архівних і друкованих джерел, що
забезпечило отримання об’єктивних даних про тенденції розвитку
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в досліджуваний період; суперечності та закономірності студентського самоврядування в Україні у часовій динаміці. Визначено сім послідовних етапів, п’ять із яких знайшли відображення
у розділі. Перший етап (1917-1919 рр.) – зародження студентського
самоврядування в контексті революційних ідей.
Період 1917-1919 рр. охоплений подіями Української національно-демократичної
революції
[52; 194; 655; 822; 835; 854].
У визначений проміжок часу на території України існували декілька національно-державних утворень: Українська Народна Республіка, Українська держава, Західно-Українська Народна Республіка.
За словами О. Субтельного, – у новітній історії Європи жодна краї~ 140 ~

на не пережила такої всеохоплюючої анархії, такої запеклої громадянської боротьби, такого остаточного розвалу влади, яких у цей
період зазнала Україна. Шість різних армій діяли на її території:
українська, більшовицька, біла, Антанти, польська та анархістська.
Менш ніж за рік Київ п’ять разів переходив із рук у руки. Численні
фронти розділяли одне від одного міста й цілі регіони. Майже повністю порушився зв’язок із зовнішнім світом [852, с. 443–444]. Поразка ідеї за незалежність та встановлення радянської влади однак
не знизили потребу національного самовизначення. Дані події
поклали початок відродження державності та формування сучасної
політичної нації українців.
1917 рік позначено лютневою революцією в Росії. Її наслідком
стало повалення самодержавства та декларування влади народу.
Дані революційні події та Перша світова війна спричинили посилення національного руху, що переріс в українську революцію.
В Україні формуються дві течії: масовий народний рух за незалежність і рух за автономію України у складі оновленої Російської
держави (товариство українських поступівців – ТУП). У березні
1917 року обидва рухи об’єднуються у Центральну Раду.
У вищих навчальних закладах революційні події сприйняли як
переворот і прийняли заклик керівництва спокійно працювати
[877, арк. 18 зв.]. Проте зі зміною суспільних формацій, змін зазнає
і вища школа, і насамперед студенти. Маючи природній потяг до
вияву активності, студенти були учасниками громадських рухів та
організацій.
Представники студентського самоврядування брали участь
у забезпеченні громадського порядку в містах, виконуючи обов’язки міліціонерів, яких у 1917 році, після розпуску поліції, було вкрай
мало, про що свідчать протоколи засідань рад вищих навчальних
закладів [877, арк. 19].
За свідченням істориків радянського періоду, до жовтневого перевороту все університетське життя (наукове, учбове, громадське)
підлягало дріб’язковій опіці і регламентації з боку міністерства освіти та попечителів шкільних округів [357, с. 432], хоча у 1905-1907 рр.
вищим навчальним закладам надавалась певна автономія. Це знаходило вияв у скасуванні інспекції над студентами та деяких обмежень
щодо прийому; крім того, центральні студентські органи представ~ 141 ~

ляли студентство у стосунках з професорсько-викладацьким складом
та адміністрацією вузів, відали академічним життям студентів, піклувались про поліпшення їх матеріально-побутових умов [100, с. 31].
А отже, студентство намагалося виявити свою громадську позицію
та брати участь у керуванні вищим навчальним закладом як до
жовтневого перевороту, так і після нього. Інша річ, що революційні
події в країні стимулювати студентів до вияву власної активності та
зумовлювали зростання ролі самоврядних організацій у вищих навчальних закладах.
Вивчення архівних джерел засвідчило, що у 1917 році відбулися наступні зрушення у розширенні повноважень органів студентського самоврядування: студенти (з представництвом від кожної
групи) стали захищати свої інтереси на педагогічних радах вищих
навчальних закладів, при цьому маючи право вирішального голосу;
студенти брали участь у питаннях присудження стипендій та матеріальних виплат; забезпечували порядок під час проведення навчальних занять та на перервах. Так, у протоколі № 15 засідання педагогічної ради Миколаївського учительського інституту (м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії) від 02.10.1917
знаходимо: «привлечение воспитанников к участию в рассмотрении вопросов стипендий и пособий является также весьма желательным. Мера эта уже осуществляется с настоящего учебного года» [877, арк. 76 зв.]. У даному протоколі знаходимо також пропозицію запрошувати по одному представнику від академічної групи
на засідання педагогічної ради з правом вирішального голосу; визначено необхідність заздалегідь знайомити студентів із проектами постанов загальних зборів з метою урахування їх думки при
прийняті важливих рішень.
Однак присутність студентів на педагогічних радах вищих навчальних закладів вносила певний дисбаланс у їх роботу. Звичним до
інтелігентного формалізованого спілкування професорам і викладачам не завжди було комфортно співпрацювати із пролетарським студентством, що не добирало слів для висловлення своєї думки. В документах 1917 року знаходимо рекомендації членів педагогічної ради щодо потреби «обратить внимание воспитанников
на необходимость облекать резолюции, выносимая на своих общих
собраниях и предположения к представлению в Педагогический Совет, в чуждую резких и некорректных выражений форму»
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[877, арк. 90]. Рада ухвалила дане рішення з метою неприпущення
в майбутньому «неприемлемых для совета выражений» [877, арк. 90
зв.]. Проте авторитет викладачів, непорушний за часів царату, зазнав нищівного удару, адже влада оголосила війну реакційно налаштованій професурі старих часів. І виявлення незгідних з новою
парадигмою вищої освіти та червоною ідеологією стало одним
з пріоритетних завдань держави. А отже до викладача вищої школи
ставлення було як до потенційного прихильника старого режиму.
Приклади нечемної поведінки з педагогами знаходимо у протоколах засідань педагогічних рад. У протоколі № 19 від 09.12.1917
Миколаївського учительського інституту зазначається, що учень
Григорін Павло припустив образливі для педагога французької мови зауваження, вибачатися відмовився та начальний заклад відвідувати перестав. Остання обставина чимало здивувала присутнього
на раді батька студента, адже він давав гроші на навчання
і щоденно виряджав сина вчитися [877, арк. 99]. Доступ до вищої
освіти студентів із нижчих верств населення зумовив нерозуміння
концепції вищої освіти не лише студентами, але і їх батьками. Зокрема, у документах із діловодства 1919 року знаходимо прохання
матері студента: «Покорнейше прошу освободить сына от предмета
французского языка, который ему совершенно не удаётся освоить,
и поэтому не может принести ему какую-либо существенную пользу, а только лишь отнимает время, в ущерб других предметов» [885,
арк.23]. Прохання матері було відхилено. Основні засади університетської освіти намагалися зберегти до реформи 1920 року.
Архівні документи свідчать про те, що студенти разом із педагогами, чергували на перервах із метою забезпечення громадського
порядку. Так, у Миколаївському учительському інституті студенти
чергували на перервах у суміжному з вищим навчальним закладом
училищі, беручи на себе і функції виховників. Про що свідчать матеріали протоколу № 15 засідання педагогічної ради від 17 жовтня
1917 року: «Принимая во внимание, что в настоящее время в училище состоят на штатной службе два учителя, из которых один
призван на военную службу, что одному учителю, обречённому
вдобавок большим количеством уроков, невозможно дежурить на
всех переменах. Совет постановил предложить учителю высшего
начального училища дежурить на переменах по мере возможности,
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воспитанникам же института вменить в обязанности на всех переменах быть с учениками» [877, арк. 84 зв.]. Варто зазначити, що не
всі обов’язки студентського самоврядування виконувалися
з бажанням і задоволенням. Зокрема, у післяобідню пору студенти
не бажали виконувати обов’язки чергових по училищу. Проте педагогічна рада не ухвалила рішення по зняттю із них даного обов’язку
[877, арк. 89 зв.]. Бажання студентів виконувати керівну роль у ключових питаннях, як-от: розподіл стипендій, премій, і небажання
здійснювати поточну рутинну роботу, свідчить про певну незрілість органів студентського самоврядування того часу.
Студенти активно брали участь у політичному житті країни:
об’єднувались у гуртки, були учасниками демонстрацій та страйків,
воювали на боці різних армій.
Здійснений аналіз засвідчує, що матеріальне положення студентства у 1917-1920 рр. було важким, адже значна кількість студентів полишало навчання заради заробітків. Стипендій виплачували небагато, були випадки, коли одну стипендію поділяли на
двох студентів із метою охоплення матеріальною допомогою більшої кількості слухачів. Керівництво вищих навчальних закладів
здійснювало спроби полегшити ситуацію. У холодну пору року студентам безкоштовно давали чай, про що свідчить ухвала засідання
педагогічної ради від 9 грудня 1917 року [877, арк. 100]. Перед святами, за можливістю, намагались видати допомогу. Так, у протоколі педагогічної ради Миколаївського учительського інституту
знаходимо ухвалу: «Выдать слушателям перед праздником Рождества Христового из специальных средств Института: мужчинам – 40
рублей и девушкам – 20 рублей безвозвратно, если позволит состояние специальных средств или возврат по получении казённых
кредитов» [877, арк. 105]. Цікаво, що зі зміною влади продовжується святкування дат церковного календаря, що знаходить відображення в архівних документах, але на засіданнях розглядаються
й питання викорінення ікон зі шкіл.
Незважаючи на спроби полегшити студентське життя, фінансування залишалось незадовільним, що ускладнювало процес здобуття освіти. Нестача коштів позначалась і на опаленні приміщень
вищих навчальних закладів. Часто вищі навчальні заклади йшли на
такий крок як переривання занять у холодну пору року [878, арк.
118], при чому така перерва могла тривати із другої половини лис~ 144 ~

топада до початку весни. У 1917-1920 рр. більшість студентів, які не
отримували стипендію, повинні були вносити плату за навчання. Її
збільшення у 1919 році до 400 крб. за рік у інститутах та до 100 крб.
за рік в училищах [879, арк. 51] зумовило клопотання студентів про
відміну внесення коштів, проте прохання не задовольнялись внаслідок складних матеріальних умов. Переривати навчання змушувала не тільки бідність, але й потреба вибуття на військову службу
та спалах захворюваності на тиф у 1919 році. Архівні джерела дають свідчення тому, як батьки розшукували дітей, направляли телеграми із запитами до вищих навчальних закладів: «Сообщите:
жив ли мой сын» [878, арк. 38], але отримували відомості про їх загибель від тифу. Варто зауважити, що вищі начальні заклади у ті
складні часи брали на себе витрати на поховання студентів та встановлення їм надгробних пам’ятників [879, арк. 23]. Даний факт
свідчить про високий рівень моральності керівництва вищих навчальних закладів початку ХХ століття.
У березні 1919 року радянський уряд почав процеси реформування вищої школи. 2 березня 1919 р. раднарком УСРР видав декрет «Про вступ до вищої школи» [357], де йшлося про правила прийому до вищих навчальних закладів, у яких зазначено про надання
пільг при вступі на навчання робітників та селян. Деякий час навіть
не вимагались документи про отримання середньої освіти та не
складались вступні випробування. Плату за навчання скасували,
натомість студентам надавали стипендію. З метою забезпечення
якісної підготовки абітурієнтів, введено спочатку нульові семестри
(тримісячні підготовчі курси), а згодом – робітничі факультети.
Березень 1919 року позначений рішенням наркомосу УСРР по
демократизації управління вищою школою. У постанові наркомосу
№ 8, що опублікована 11 березня 1919 року, до структури управління вищим навчальним закладом введено інститут комісарів, яких
призначав наркомос. У постанові також йшлося про керівництво
науковою, науково-навчальною і освітньою діяльністю вузу відповідними радами. Коли наукова рада повинна була опікуватись науково-дослідною роботою, науково-навчальна – навчальним процесом, освітня – популяризацією знань серед населення, профорієнтаційною роботою через виставки, лекції, екскурсії тощо [869,
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арк. 17–18]. Керівництво господарчою діяльністю здійснював господарчий комітет.
Якщо до факту реструктуризації університетів додати скасування наукових ступенів і вчених звань (що мало місце після декрету раднаркому від 18 травня 1919 року), право балотуватися на
посаду завідувача кафедри кожного громадянина, то питання розвитку науки в період 1917-1919 рр. підпадає під глибокий сумнів.
Аналізуючи студентську молодіжну активність, вважаємо за
доцільне згадати про діяльність українських студентських громад
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, метою яких був захист прав
студентів та реалізація можливості навчання рідною мовою. І хоча
численні виступи студентів, страйки, подання до органів влади,
призвели до призупинення їх діяльності до 1917 року, історія студентських організацій вплинула на функціонування студентського
самоврядування пореволюційного часу.
Дослідження Н. О. Химиці [761] свідчить про значну участь
молоді в українському військовому русі та творенні збройних сил
УНР у 1917–1918 роках. Координована Головною студентською радою Києва агітаційна робота з українізації армії спричинила до
участі молоді у формуванні вільнокозачих загонів, що трансформувались у національні міліційно-військові загони та створення спілок і товариств молоді. Так, у Києві навесні 1917 року засновано
військово-спортивне товариство «Січ», в Одесі – «Одеську Січ»,
в Харкові – «Українську національну сотню», у Сімферополі – «Союз молоді». Згадані організації складались із учнівської та студентської молоді віком 18-19 років. Діяльністю товариств керувала Всеукраїнська юнкерська спілка. Студенти були активними
учасниками першого та другого Всеукраїнських військових з’їздів.
Аналіз архівних джерел та наукових досліджень засвідчив, що
життя студентської молоді у 1917 році було дуже політизоване. Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) й Українська
соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) мали широку підтримку у студентських мас. Згадані партії обстоювали ідею автономії України у складі Росії, висловлювались за припинення війни та
проти поневолення трудящих і використовували молодь для пропаганди своїх ідей. «Братство самостійників» активно діяло серед
студентських організацій Наддніпрянщини, і на відміну від УПСР
та УСДРП, обстоювало незалежність української держави. Дане
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братство утаємничувало свою діяльність і працювало під прикриттям «Юнацьких спілок», легальних об’єднань студентської, учнівської і робітничої молоді. 20-22 квітня 1917 р. у м. Києві було проведено Третю конференцію представників усіх студентських
організацій, де домінуючі позиції посіли УПСР та УСДРП. Відповідно в ухвалах конференції мають місце вимоги про припинення
військових дій та автономію Української держави.
Яскравий вияв студентської національної активності спостерігаємо при здійсненні аналізу подій 16 (29) січня 1918 року, коли під
ст. Крути відбулась битва національно свідомої молоді із червоною
гвардією. Тоді 500 юнкерів, 130 студентів та гімназистів [761, с. 12],
(за іншими відомостями – сотня Студентського куреня (близько
120 осіб), юнкери Першої української юнацької школи ім. Б. Хмельницького у чисельності понад 600 осіб, а також вільні козаки селищ
Хороше Озеро та Кагарлик, курінь порятунку України, загін сотника Твердовського, українська міліція селища Пліски, бронепотяги
Лощенка, Ярцева, Алмазіва та Самійленка) [750, с. 2] прийняли бій
із більшовицькою армією (яка за різними джерелами становила від
трьох до чотирьох тисяч вояків) та зупинили ворога на декілька
днів, що дало можливість укласти Брест-Литовський мирний договір, який за словами В. Улянича, зберіг молоду українську державність [750, с. 1].
Потреба встановити більшовицьку владу зумовила необхідність взяти молодіжну активність під свій контроль. Шостий з’їзд
РСДРП(б) у липні-серпні 1917 року ухвалив резолюцію «Про спілки
молоді», де висловив переконаність у необхідності створення самостійних організацій, невідривних від партії. Наслідком такої ухвали стало утворення гуртків і спілок молоді у Харкові, Луганську, Києві. В жовтні 1917 року на конференції в Києві було затверджено
програму та статут соціалістичної спілки робочої молоді «Третій Інтернаціонал». Під впливом робітничого руху в кінці дев’ятнадцятого
та на початку двадцятого століть у країні активізувався студентський рух. Більшовицькі організації у вищих навчальних закладах допомогли партії згуртовувати демократичне студентство, пропагували ідеї марксизму. На думку професора В. К. Криворучка, альтернативні політичні сили, такі як меншовики, есери, кадети, були
зацікавлені у створенні альтернативної молодіжної організації,
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спільної за духом [341], адже розглядали її як союзника та помічника.
Утворенню ЛКСМ України передувало створення РКСМ (Російської комуністичної спілки молоді) на першому Всеросійському
з’їзді спілок робочої та селянської молоді 29 жовтня 1918 року, як
наслідок діяльності гуртків, комітетів робочої молоді. Членом даної організації «вважався всякий у віці від 14 до 23 років (пізніше
до 28 років включно), хто визнавав Програму та Статут спілки, входив до однієї з її організацій, підкорявся всім її постановам та
сплачував членські внески» [341, с. 2]. До цілей спілки належали
пропаганда комуністичних ідей, захист правових та економічних
інтересів молоді, створення комуністичного інтернаціоналу молоді. Комсомольська спілка молоді була також активним учасником
громадянської війни. У 1918–1920 до лав червоної армії увійшли
понад 75 тисяч комсомольців [254, с. 3]. Активні діячі комсомольського підпілля діяли у Одесі та Миколаєві.
З самого початку свого існування діяльність комуністичної
спілки молоді була суворо регламентована старшими товаришами,
навіть до написання її Статуту, молодь не мала жодного стосунку,
адже авторство належить Н. К. Крупській. Крім того, багато молодих людей «навіть до кінця не розуміючи комунізм, рвались
у перші ряди його будівників. І старі і молоді приходили до усвідомлення, що минулий режим потрібно дійсно зруйнувати й побудувати найдосконаліше нікому невідоме суспільство, а то й здійснити світову революцію» [341, с. 2]. Юнацький максималізм у поєднанні з природним виявом активності змушували вступати до лав
комсомольської організації.
У жовтні 1919 року, на другому з’їзді РКСМ, було ухвалено
звернення до пролетарської молоді світу із закликом створити комуністичний інтернаціонал молоді (КІМ), а вже у листопаді
того ж року, у м. Берліні було скликано Міжнародний юнацький конгрес, на якому було утворено міжнародну спілку.
Створення ЛКСМ України 26 червня 1919 року на першому
з’їзді комсомолу України значно вплинуло на організацію студентської активності. Ключовим моментом її становлення стало положення «Про роботу серед молоді», затверджене на восьмому з’їзді
РКП (б) у 18–23 березня 1919 року. У положенні йшлося про те, що
«комуністична робота серед молоді може піти успішно лише через
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самостійні організації, що йдуть під прапором комунізму, в яких
молодь могла б проявити максимум самодіяльності, безумовно
необхідної для її комуністичного виховання» [597, с. 436]. На довгий період студентське самоврядування опинилось під ідеологічним тиском комсомольської організації, яка хоч і декларувалась як
максимум самостійна, проте була лише приводним ременем комунізму та обслуговувала ідеологічні інтереси комуністичної партії.
Дослідження засвідчило, перший етап (1917-1919 рр.) – зародження студентського самоврядування в контексті революційних
ідей – визначався зростом активності студентів внаслідок бурхливого політичного життя в країні; поразкою ідеї за незалежність
у зв’язку зі встановленням радянської влади; розширенням мережі
вищих навчальних закладів; збільшенням кількості студентів; регламентацією студентської активності.
Аналіз студентського самоврядування 1917-1919 рр. засвідчив
наявність певних суперечностей у його становленні та розвитку:
соціально-економічних (між потребою в отриманні освіти та неможливістю себе матеріально забезпечити під час навчання);
освітньо-виховних (між прагненням керувати та невмінням грамотно здійснювати управління); соціально-психологічних (між
прагненням здобути освіту і бажанням бути активним учасником
суспільно-політичних подій; між бажанням виконувати управлінські функції й небажанням брати на себе відповідальність за
прийняті рішення; між потребою у керівництві та небажанні підкорюватися авторитетам).
Узагальнення відомостей про становлення студентського самоврядування у 1917-1919 рр. дає можливість визначити такі закономірності студентського самоврядування, характерні для даного
періоду: бурхливе політичне життя в країні каталізує молодіжну
активність, розширення мережі вищих навчальних закладів спричиняє зростання кількості студентів, регламентація студентської
активності призводить до зниження освітньо-культурного рівня
студентських лідерів.
Аналіз періоду 1917-1919 рр. засвідчив, що в розвитку
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах наявні
такі тенденції: організаційно-процесуальні (зростання кількості
вищих навчальних закладів, доступність вищої освіти для широких
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верств населення), структурно-змістові (прагнення студентів до
здобуття вищої освіти з метою забезпечення більш якісного життя,
до активної діяльності), актуально-визначальні (висока активність
у зв’язку з політичною ситуацією у країні).
3.2. Студентське самоврядування у радянський
період (1920-1990 рр.)
3.2.1. Демократичні засади студентського
самоврядування у 1920-1929 рр.
Розвиток студентського самоврядування тісно пов’язаний із
суспільним становищем та соціально-історичною ситуацією. Розглянемо загальний стан українського суспільства у 20-ті рр. 1920
рік позначено остаточним встановленням радянської влади в Україні. У грудні 1919 року, після третього пришестя більшовиків, їх
влада стала повнокровною. За свідченнями істориків, побоїща,
розстріли та епідемії, пов’язані з війною, й особливо громадянською, забрали близько 1,5 млн. життів в Україні [852, с. 468]. Політика військового комунізму, впроваджувала більшовиками, передбачала націоналізацію землі та підприємств, трудову мобілізацію,
експорт зерна за рахунок збіднення селян. Отже, закономірним
є той факт, що українці не поділяли політику уряду більшовиків та
здійснювали спроби змінити такий стан речей. Як наслідок масових страйків і повстань, запровадження нової економічної політики мало на меті покращення життя пересічних українців, притишення народного невдоволення. У 1919 на території України були
запроваджені помірні податки, здійснено зменшення урядового
контролю за внутрішньою торгівлею, заохочення вітчизняних та
іноземних капіталовкладень, проте банки, транспорт, зовнішня
торгівля залишались під контролем уряду.
Лояльна урядова політика першої половини 20-х років зумовила покращення умов для реалізації громадянської ініціативи, демократичних засад у вищій школі. За словами В. В. Липинського,
двадцяті роки стали періодом найбільшого розвитку студентського
самоврядування. Студентські організації загального представництва, політичні, економічні та профспілкові організації активно впливали на процеси становлення та розвитку нової системи освіти.
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У цей час відновили свою діяльність студентські організації «старої
школи», а також були створені організації нового типу [419, с. 171].
Проте активне їх функціонування тривало лише до середини двадцятих років. Криза влади більшовиків, пов’язана зі смертю
В. І. Леніна та боротьбою за управління країною; запровадження
колективізації, згубно вплинули на демократичні паростки, що
зрости у вищій школі в період НЕПу.
Двадцяті роки внесли зміни до структури вищої школи. З метою широкого надання вищої освіти ліквідовано університети та
запроваджено інститути народної освіти (мали на меті підготовку
вчителів загальноосвітньої школи) та вузькопрофільні технікуми,
що стали базовим типом вищого навчального закладу. Відповідно
реструктуризація вищих навчальних закладів призвела до значного
збільшення їх кількості: наприкінці 1920 р. в Україні розпочали роботу 38 вузів, у яких навчалося 57 тис. студентів [100, с. 550]. Підготовку науковців здійснювали академії та інститути теоретичного
знання. Розробку альтернативної концепції та моделі освіти
в УСРР керівництво наркомосу мотивувало намаганням наблизити
систему освіти до реалій життя та потреб економіки, посиланням
на досвід Німеччини та США у підготовці спеціалістів; відірваністю
від життя старої загальноосвітньої школи [261, с. 3]. Питання ранньої спеціалізації і на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти
не втрачає актуальності, коли збільшення терміну навчання
у загальноосвітній школі у поєднанні із спеціальною освітою могло
б заощаджувати бюджетні кошти та забезпечувати випускників
професією й можливістю працевлаштування. Хоча у даної привабливої ідеї є і контраргументи, адже під загрозу підпадає університетська глибинна освіта, що готує вченого, інтелігента.
9 червня 1920 року наркомосом видано «Інструкцію Управління вищою школою на місцях», що виконувала роль тимчасового
статуту вищого навчального закладу [867, арк. 82]. В інструкції визначались напрями оновлення навчально-методичної роботи
і реорганізації вищих навчальних закладів. Пропонувалось створити нові органи внутрішнього правління: факультетські ради
і президії, ради та правління вищого навчального закладу. До факультетських рад у рівній кількості входили представники професорсько-викладацького складу і студентства. Проте до введених
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змін факультетські ради мали більш широкі повноваження, аж до
вибору ректора шляхом таємного голосування. І причетність наркомосу до призначення керівних кадрів теж ставить під сумнів забезпечення демократичного функціонування вищого навчального
закладу. Адже метою такого реформування було взяття під контроль реакційно налаштованої професури.
Аналіз наукової літератури та архівних джерел дозволив
отримати розуміння органів студентського самоврядування 1920
року у вигляді схеми (рис. 3.1)
комітет зі студ.
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Студентське віче
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Рис. 3.1. Схема роботи органів студентського
самоврядування початку 1920-х рр.
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Головним органом студентського самоврядування була студентська сходка або студентське віче, що являла собою зібрання студентів вищого навчального закладу. Цей орган мав сильніший
вплив чим комуністичні та комсомольські бюро, адже рішенням загальностудентського зібрання могли накладатися вето на пропозиції комуністичних утворень вищого навчального закладу або цілковито ігноруватись тези комуністів. Проте таке становище
утримувалось доти, доки з вищої школи не були витравлені демократичні засади. Комсомольська робота в першій половині двадцятих років мала значно більший успіх на робітфаках.
Студентські комітети, профспілки, бюро інституту, факультетські та курсові комітети, а також збори старост були виконавчими
органами студентського віче. На засіданнях віче представники згаданих органів доповідали про студентські справи, звітували про
свою роботу, і в разі незадовільної оцінки своєї праці, підлягали
переобранню. Представників студкомів, факкомів, курскомів обирали на студентських віче незалежно від класової, партійної, релігійної належності. Основним завданням виконавчих органів був
захист прав кожного студента та забезпечення злагодженої діяльності студентської спільноти в академічній, побутовій, громадянській, дозвіллєвій площині. Вплив і авторитет студентських віче
був беззаперечним. Його визнавали навіть у Головпрофосвіти та
в комуністичній партії більшовиків України. Й до кінця 1921 року
існування студентських віче було повноцінним.
У підпорядкуванні виконавчих органів (студкомів, факкомів,
курскомів) були всі студентські економічні організації, ради гуртожитків, комітети з харчування, студентські курії рад інститутів
і факультетів, стипендіальні, предметні комісії.
Діяльність студентських курій охоплювала площину факультету, адже курію являли студенти певного структурного підрозділу.
Студенти могли входити до комісій та комітетів, вносити пропозиції на їх розгляд.
Принцип колегіальності управління забезпечувався завдяки діяльності цілого ряду студентських комісій, що складались з
представників студентства та професорсько-викладацького складу, проте у переважній більшості випадків керівна роль належала
студентам.
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Контрольно-ревізійна або контрольно-навчальна комісія вирішувала питання переведення студентів на новий рік навчання
з переходом на відповідний курс. Комісія з практики та стажу керувала направленням студентів на практику, контролювала проходження
практики, здійснювала оцінку їх діяльності, приймала звіти про практику. Стипендіальна комісія займалася нарахуванням стипендій, розглядала клопотання щодо звільнення від плати за навчання.
Предметна або академічна комісія займалась питаннями якості
навчання студентів та питаннями їх освітньої підготовки. Так,
у 1923 році, з ініціативи студентських курій, розглядались проблеми
перевантаженості студентів лекційними годинами. На думку студентів, викладачі у визначенні кількості навчальних дисциплін і їх
обсягу, в першу чергу керувались не завданнями підготовки фахівців, а корисливими мотивами забезпечення великої кількості годин
для оплати праці викладача. В ході суперечки з викладацьким складом і вимогою скасувати лекції взагалі, як пережиток минулого ладу, було досягнуте компромісне рішення зменшення аудиторного
навантаження на студентів і збільшення кількості практичних
і лабораторних занять із пропорційним зменшенням лекційних годин та позбавлення зайвої багатопредметності. Із згортанням демократичних тенденцій у другій половині двадцятих років, академічна
комісія основну увагу приділяла якості навчання студентів, проголосивши гасло: «Комсомолець повинен гарно навчатися».
Комісія зі студентських питань або зі студентських справ розглядала студентські проблеми та апеляції, проте над усією структурою самоврядування вищого навчального закладу був вищий апеляційний орган – комітет зі студентських справ, що був поза вищим навчальним закладом і виконував роль суду, де студент міг
оскаржити прийняті рішення.
Робота комітету з харчування полягала у забезпеченні якості
роботи студентської їдальні, обстоюванні інтересів матеріально незабезпечених студентів, що полягало у їх безкоштовному харчуванні.
Демократичний устрій студентського життя не влаштовував
Головпрос, адже монополізувати керування вузівським життям, за
наявності розгалуженої мережі студентських органів управління,
було неможливо. І на засіданнях колегії Головпроса України ставились питання про передчасність введення колегіального керування
у вищих навчальних закладах.
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14 грудня 1921 року видано Положення Головпросу «Про студентські організації при вищих навчальних закладах України» [871,
арк. 94–97], підготоване Я. Ряппо. Затвердження даного документа
обґрунтовувалося курсом на демократизацію вищої школи. Проте
детальний аналіз матеріалів Положення призводить до висновку
про запровадження заходів по згортанню демократичних тенденцій та встановленню більшого контролю над студентською ініціативою. Органи студентського самоврядування відтепер зобов’язали
надавати сприяння діяльності керівних органів вищого навчального закладу та узгоджувати свої рішення з ректором та політкомісаром. Курскоми і факкоми ставали автономними від студкому органами, натомість потрапляли в ієрархічну залежність від адміністрації факультету. Незважаючи на збереження принципів змінності
та виборності (курском обирався на загальному зібранні курсу, самоврядні органи обирались на один триместр), початок політики
згортання демократії у вищий школі було покладено. Крім того, до
всіх структур студентського самоврядування вводили представників комуністів, що вже у 1922 році призвело до їх значного кількісного зростання у лавах студентського самоврядування та узяття
ініціативи до своїх рук. Проте закладені демократичні традиції
функціонування студентського самоврядування забезпечували домінування загальностудентських інтересів над партійними,
і можливість відстоювати особистість студента зберігалась.
У той час ЦК КП(б)У розглядав студкоми як платформу для боротьби з представниками інших політичних партій і відкрито заявляв, що на зміну студкомам повинні прийти пролетарські студентські організації. В Росії студкоми було ліквідовано ще у 1922, натомість в Україні студкоми існували до 1924 року, після чого рішенням Всеукраїнської наради пролетарського студентства їх функції
було передано профсекціям.
3 липня 1922 року видане Положення про вищі навчальні
заклади, затверджене О. Д. Цюрюпою, заступником голови ради
народних комісарів. З 1923–1924 навчального року всі вищі навчальні заклади України керувались даним положенням. Воно слугувало Статутом вищих навчальних закладів до 1930 року. Роль допоміжного документу виконував Циркуляр центрального бюро
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пролетарського студентства про порядок студорганів, датований
1924 роком, який мав роз’яснювальний характер.
Згідно з Положенням, влада у вищих навчальних закладах відтепер поділялась не тільки між ректором і політкомісаром, а надавалась і представницьким формуванням, діяльність яких однак
підлягала суворій регламентації інструкцій, приписів, циркулярів
Головпросу. Відтепер найважливіші питання життєдіяльності вирішувала Рада Правління вищого навчального закладу. До її складу
входили декани, представники територіальних рад, профспілок,
наркоматів, делегати від професорсько-викладацького складу
і студентів у рівній кількості (по п’ять осіб). Склад правління вищого навчального закладу затверджувався Головпросом у кількості
трьох-п’яти осіб, до числа яких неодмінно входили представники
студентства [882, арк.48]. На розгляд Ради Правління виносились
питання організаційного, методичного, фінансового характеру.
Згідно з Положенням про вищі навчальні заклади, органами
факультету вважались рада факультету та президія факультету. Рада факультету функціонувала на такій самій основі, як Правління.
Тобто включала у рівному співвідношенні представників професорсько-викладацького складу та студентів. До складу ради факультету входили представник президії факультету, по два представника від предметних комісій (викладач і студент від кожної комісії,
що обирались на загальному зібранні професорсько-викладацького
складу та на загальних факультетських студентських зборах). Однак, до складу рад факультету мали право направляти своїх представників з вирішальним голосом Спілка працівників просвіти,
міжсоюзні професійні об’єднання з кандидатів, яких висунули зацікавлені в роботі даного факультету профспілки, за згодою Наркомосу з ВЦСПС, місцевим відділом народної освіти та Головпрос, по
одному від перерахованих закладів [882, арк. 48]. Велика роль надавалась предметним комісіям, що вирішували питання обрання за
конкурсом викладачів для наступного затвердження їх кандидатур
Правлінням, розподілу навчального навантаження між професорсько-викладацьким складом; розробляли навчальні плани та програми; контролювали виконання студентами навчального плану та
якістю їх навчання.
Ректора, згідно з Положенням, призначав Наркомос, з числа
кандидатів, запропонованих професорсько-викладацьким складом.
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Однак демократичним положенням було те, що кожен із представників Правління міг оскаржити рішення ректора або Правління
у разі незгоди з ним у Головпросі.
Отже Положення про вищі навчальні заклади, затверджене
у 1922 році, незважаючи на відкриті спроби встановлення контролю над студентами, визначається демократизмом, адже представники студентства мали можливість брати участь в управлінні життям вищого навчального закладу на всіх рівнях: від академічної
групи, курсу, факультету до рівня управління вищим навчальним
закладом в цілому.
Значну роль у становленні студентського самоврядування та
утвердженні ідей демократії відіграли самодіяльні економічні студентські організації (рис. 3.2)

студентські
кооперативи

Комітет
покращення
побуту учнів

каси взаємодопомоги

студентські столи при
бюро праці

земляцтва

Рис. 3.2. Схема діяльності студентських економічних
організацій у 1922–1925 рр.

На початку 1922 року у вищих навчальних закладах України
утворюються самодіяльні студентські організації – КППучі, – комітети покращення побуту учнів (студентів). Восени 1922 року Головпросом затверджено Положення про КППуч, а другого жовтня
1923 року на першому Всеукраїнському студентському з’їзді ухвалене рішення про затвердження КППучів як державно-суспільних
органів, що на 50% фінансуються державою через Наркомос. Інша
частина коштів надходила від виробничої і господарчої діяльності
КППучів, від сплати єдиного студентського податку (з 1923 р.), студентських лотерей, аукціонів, культмасових заходів, які проводились студентами.
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Комітет покращення побуту учнів отримував фінансову підтримку з державних джерел та у 1922 році від Європейської Організації Допомоги Студентам. Остання надавала матеріальну та продовольчу допомогу голодаючим студентам. Так, у м. Харкові функціонували дві їдальні, де безкоштовно харчувались дві тисячі студентів. При чому, європейська місія доктора Нансена не визнавала
студентами учнів технікумів та робітфаків. Для їх харчування було
відкрито додаткові їдальні. У 1924-1925 н.р. КППучі на Україні
отримували 500 тис. крб. державних субсидій ради народних комісарів та місцевих органів. Однак на вже початку 1925-1926 н.р. їх
державне фінансування значно скорочується, а у 1926-1927 н.р.
припиняється.
КППучі стали громадськими студентськими економічними організаціями, що мали право юридичної особи; розпоряджались фінансовими, господарчими, виробничими справами; володіли рухомим і нерухомим майном.
КППучі брали на баланс студентські лікарні, поліклініки, їдальні, лазні, пральні, перукарні. Часто молоді передавали
напівзруйновані споруди, які студенти власними силами ремонтували.
КППучі мали свої банки, хлібопекарні, майстерні, магазини, друкарні, санаторії, заводи та інші підрозділи, що функціонували на
засадах госпрозрахунку. В умовах збільшення плати за навчання та
складної економічної ситуації в країні, установи КППучів обслуговували студентів на пільгових умовах, а особливо нужденним надавали послуги безкоштовно. Студенти мали пільги на відвідування
кінотеатрів, театрів; проїзд у громадському транспорті, сплату комунальних послуг; на пільгових умовах користувались послугами
лазні, пральні.
Крім того, за допомогою КППучів студент міг заробити гроші,
щоб забезпечити себе. Навесні 1923 року було ухвалено Положення
про бюро праці, згідно якому бюро створювались при біржах праці
на правах секцій. До складу бюро праці входили представник
КППучу, губвідділу та біржі праці.
Функціонували бюро праці студентів (студентські столи при
бюро праці, бюро випадкових доручень при вищих навчальних
закладах) надаючи студентам можливість отримувати погодинну
роботу у вільний від занять час. Так, у архівних документах знаходимо згадку про створення бюро випадкових доручень при Мико~ 158 ~

лаївському інституті народної освіти [883, арк. 87]. Проте нерідко
такі бюро об’єднували із спорідненими організаціями, що було не
на користь студентам.
Великою популярністю у студентів користувались каси взаємодопомоги ще з дореволюційних часів, і відновлення їх діяльності у 1922 року під егідою КППучів було з радістю прийнято студентським загалом. Кошти каси формувалися із внесків пайщиків та
прибутку від діяльності студентських кооперативних організацій,
державних субсидій та пожертв громадян. Положення Головпросу
про каси взаємодопомоги надало їх діяльності юридичного статусу.
Завдяки роботі кас взаємодопомоги, студентам була надана можливість пільгового кредитування, матеріальної допомоги у критичних ситуаціях. Каси взаємодопомоги існували до кінця двадцятих
років, що свідчить про їх життєву необхідність та повноцінність.
КППучі опікувались побутом студентів починаючи від ремонту, відбудови приміщень під Будинки пролетарського студентства
до контролю за якістю життя в них. Проводились конкурси на саму
чисту кімнату, йшла боротьба за здоровий спосіб життя, позбавлення нецензурної лексики. Проте відомі випадки, коли студентипролетарії намагалися обстоювати право висловлюватись у «народний», «пролетарський», а отже нецензурний спосіб.
У 1924-1925 рр. діяльність КППучів здобула значного поширення, і такі комітети функціонували у всіх дев’яти українських губерніях (Волинській (Житомир), Донецькій (Бахмут), Катеринославській (Катеринослав, Запорізька і частина Кременчуцької губернії), Київській (Київ з частиною Кременчуцької губернії), Одеській
(Одеса, включала і Миколаївську губернію), Подільській (Кам’янець-Подільський), Полтавській (Полтава), Харківській губернії
(Харків)).
З діяльністю КППучів пов’язана студентська кооперація, що розпочалась у 1921 році. У вищих навчальних закладах Києва, Одеси,
Харкова активно діяли студентські кооперативи, головною метою
яких було забезпечення студентів товарами першої необхідності за
цінами доступними для студента, а отже нижчими, від ринкових.
У середині двадцятих студентську кооперацію згортають і переводять до робітничої кооперації, де інтереси студентства задовольнялись за залишковим принципом, що не влаштовувало молодь. Аналіз
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діяльності студентських кооперативів призводить до висновку, що їх
функціонування доповнювало роботу КППучів, проте на жаль, економічні інтереси студентів не мали для держави першочергового
значення, і кооперативних студентських рух було ліквідовано.
Така форма організації студентської активності як земляцтво,
значного поширення на Україні не мала через побоювання Київського губкому КП (б) У щодо поширення у таких угрупованнях впливу релігійних, націоналістичних, есерівських та меншовицьких поглядів. Проте Центральне бюро пролетарського студентства у 1923
році ухвалило положення «Про студентські земляцтва», де прийняло рішення не забороняти діяльність земляцтв, але й не надавати
їй сприяння. Згідно з Положенням, метою створення земляцтва було об’єднання студентів однієї губернії і надання їм матеріальної
допомоги з боку тих організацій, що відрядили їх на навчання [862,
арк. 1]. До складу земляцтв входили студенти зі спільним корінням,
малою батьківщиною, в основному, представники селянства. Взаємодопомога, підтримка членами земляцтв один одного дозволяла
першокурсникам швидше проходити адаптацію до нових умов
проживання та навчання, а старшим членам земляцтв надавати
допомогу та підтримувати зв’язки.
Аналіз діяльності студентських економічних організацій дозволяє зробити висновок про їх самостійність, життєздатність, високий рівень злагодженості, самоокупність та відповідність складній економічній ситуації. Досвід організації таких економічних
утворень є актуальним і придатним для застосування у сучасності.
Осінь 1922 року знаменна стихійним виникненням профспілок. Профосередки у вищих навчальних закладах групувались на
основі професійної належності. Завданням профосоредків було захищати інтереси своїх члені в у першу чергу, надаючи фінансову
підтримку. До складу профспілок входила половина студентів вищих навчальних закладів.
Також при вищих навчальних закладах утворені Комітети незаможних селян, – різновид профсекцій. Об’єднання комітетів незаможних селян різних вищих навчальних закладів зумовило обрання Центрального бюро незаможного селянства. Проте його існування заборонено наказом Центрального бюро пролетарського студентства. Однак через широкий суспільний резонанс, комітети незаможних селян поновили свою діяльність з метою уніфікації прав
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студентів-селян і студентів-робітників, проте їх функціонування
повністю підпорядковувалось губкомісіям незаможних селян.
У 1923 утворене ЦБПС (Центральне бюро пролетарського студентства у м. Москва), а у березні 1924 року почало функціонувати
Центральне бюро пролетарського студентства України. Поява цих
органів формалізувала роботу студентських профспілок і значно
бюрократизувала їх діяльність. З одного боку, студентські профспілки з неформального об’єднання перетворились на самодіяльну організацію із визначеним статутом, фіксованим членством,
узгодженою системою органів управління, документальним підґрунтям, проте з’явилась велика кількість зайвих управлінських
надбудов, яких не витримували демократичні підвалини студентської профспілки.
У 1923 виходить положення ВЦСПС про студентські організації, де здійснено розмежування функцій студентських профорганів,
яких нараховувалось досить багато, що бюрократизує діяльність
профспілок. Метою такої бюрократизації було позбавлення студентів реальної влади та введення до профсекцій представників від
комуністів. До того ж керівництво діяльністю Центрального бюро
пролетарського студентства з 1923 року здійснював агітаційнопропагандистський відділ ЦК РКП(б), що ставило студентів у залежність від ідеологічного впливу та контролю за кожним
кроком. Керівництво агітаційно-пропагандистського відділу ЦК
РКП(б) звинувачувало студентів у політичній індиферентності, академізмі, єсенівщині, замість крокування до революційних перспектив. Адже профспілки повинні були стати гілкою на дереві центрального комуністичного апарату, що спростовувало демократичні
засади діяльності самоврядних студентських органів. І втілення цієї ідеї відбувалось поступово і невідворотно.
У циркулярному листі ВЦСПС та РССМ (робітничо-селянської
спілки молоді) до обласних та місцевих професійних спілок надається роз’яснення до циркуляру ВЦСПС «Про роботу серед молоді»
1923 р. [882, арк. 45]. Де зазначається, що керівництво профспілок
повинно проводити вечори із залученням членів організації РССМ;
здійснювати політпросвіту; забезпечувати роботу секцій, поєднуючи її за можливістю з кінопереглядами; забезпечувати молодь
юнацькою літературою; організовувати при виставках відділи пра~ 161 ~

ці та побуту молоді; здійснювати спортивну роботу. Аналіз циркулярного листа дає підстави твердити, що провідне місце у роботі
профспілок керівництво намагалося надати ідеологічній роботі.
У протоколі засідання міськбюропрофсекцій вищих навчальних закладів зустрічаємо перелік заходів по оптимізації роботи
профосередків, серед яких важлива роль належала організаційним
заходам, центральним з яких є наступна директива: «оформити
структуру студентської організації, не відступаючи від керівних
матеріалів та інструкцій центру» [884, арк. 19]. А отже студентська
ініціатива та інтереси пересічного студента витісняються на задній
план заради директив згори.
Викликає сумнів ефективність впровадження методів пожвавлення роботи серед безпартійного студентства, до яких належали
збільшення звітності виконавчого бюро та інших студентських організацій на місцях; перетворення студентських організацій з органів адміністрування на ядро пролетарського студентства; укріплення інституту уповноважених [883, арк. 17–18]. Пропонувалось
також не обирати до керівних органів функціонерів, що не користуються у студентів авторитетом, а є бюрократами, проте здебільшого такі заклики залишались на рівні пропозицій.
У 1924 у вищих навчальних закладах починають скорочення
профсекцій, мотивуючи таке рішення позбавленням зайвих осередків, бюрократизації. І дають право на існування тільки великим
утворенням у кількості не менше п’ятдесяти осіб. Міжвузівські галузеві профосередки ліквідовано, а їх члени змушені переходити
до вузівських профсекцій за профілем навчання. А у 1925 році завершено процедуру уніфікації профсекцій, що виразилась в 1926
році в скороченні учетверо їх кількості. Таким чином, до 1925 року
зберігався частково залежний характер діяльності студентських
профспілок.
Здійснений аналіз засвідчив, що студентські профспілкові організації не займались багатьма видами діяльності, як КППучі та
студкоми, зокрема будівництвом гуртожитків, освоєнням нових
приміщень під студентські потреби. Успішною можна вважати
клубну роботу, впроваджувану профспілками. Вона охоплювала літературні студії, драматичні гуртки та ін.
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Аналіз складної та багатоманітної системи клубної роботи середини і кінця 20-х рр. дозволив представити наступну схему діяльності студентського самоврядування (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Схема діяльності органів студентського
самоврядування у 1924-1929 рр.

Діяльність студентського самоврядування обговорювалась на
загальних студентських зборах, що проводились не менше трьох
разів на рік. На зборах були присутні старости академічних груп,
керівництво профкому, комсомольського бюро, представники від
професорсько-викладацького складу та студенти. Проте вирішальна роль у керівництві студентським життям належала профспілко~ 163 ~

вому комітету. Варто зауважити, що проведення загальних студентських зборів у середині двадцятих років відзначалось заформалізованістю і значно відрізнялось від студентських віче початку
двадцятих років.
Діяльність профспілкового комітету декларувалась як робота
по захисту прав студентів й охоплювала всі сфери студентського
життя, що знаходить відображення у роботі відділів: академічного,
культурного, економічного. Ключові рішення за академічним,
культурним, економічним напрямами роботи обговорювались
правлінням кожного відділу та приймались на профільних пленумах. Старости академічних груп були включені до роботи відділів
і забезпечували втілення прийнятих рішень на місцях.
Робота економвідділу полягала у призначенні стипендій,
звільнення від плати за навчання, організації збору коштів на різні
потреби (наприклад, на облаштування ленінського кутка, на повітрофлот). Економвідділ брав участь і у розгляді питань щодо якості
роботи обслуговуючого персоналу. В документах 1926 року знаходимо згадку про звільнення з посади бібліотекаря за поданням студентів, адже працівниця «не відповідала своєму призначенню»
[880, арк. 316] і потреба замінити її більш кваліфікованим робітником була очевидною. Студенти брали реальну участь у керуванні
життям вищого навчального закладу.
У середині двадцятих студентські профспілки опікувались питаннями підвищення якості навчання та звільненням невстигаючих студентів. За поданням академвідділів на засіданні Правління
вищого навчального закладу заслуховувались звіти про якість
знань студентів. У протоколах 1927 року знаходимо наступну ухвалу: «Визнати безнадійною студентку Громік, Коросташевську слабою з німецької мови та української мови (письмово), Мартиненко
дуже слабкою з математики, Старюка так само, Черненка – так само, Шестопал і Шефтолович не успівають через велику кількість
пропусків завдяки хворості, звернути увагу Меншикової на її відвідування та відношення до праці» [880, арк. 577]. Контроль студентів за якістю навчання призводив до зростання престижу навчання
та важливості здобуття вищої освіти.
Покращити освітній рівень допомагала аудиторна і гурткова
робота. Зокрема, при вищих навчальних закладах функціонували
гуртки української, російської, єврейської мови та літератури; фі~ 164 ~

зико-математичний гурток та інші гуртки за профілем навчальної
діяльності.
Гуртки дитруху та «Друзі дітей» існували при Інститутах народної освіти. Їх завданням було підготувати студентів до проходження педагогічної практики та виконання педагогічної професії.
Крім того, студенти здійснювали роботу по соцвихівській і громадській лінії: роботу на дитячих майданах і інших дитячих установах; по лікнепу, в сільбудах, хатах-читальнях [880, арк. 33]. При чому
профспілкова організація намагалась встановлювати контроль за
призначенням таких завдань з метою неперевантаження молоді.
Профспілковий гурток займався вивченням історії профспілкового руху та ставив за мету розширення лав профспілкової організації.
Робота культвідділу знаходила реалізацію в діяльності
драмгуртків, співочих гуртків, гуртків зображувального
мистецтва. Культурна діяльність найбільше приваблювала студентів,
адже давала можливість вияву студентської активності та здібностей. Наслідком такої роботи були вечори художньої самодіяльності
студентів у вищих навчальних закладах, у підшефних військових
частинах, підприємствах, селищах; благодійні вечори з метою організації збору коштів на потреби студентів, на сприяння компанії
по будівництву повітрофлоту, на користь безпритульних, борців
революції тощо. Також силами студентів ставили театральні вистави, здійснювали випуск стінних газет.
Аналіз архівних джерел [880] засвідчив, що у середині двадцятих років значна увага у вищій школі приділялась науковій організації праці (НОП), що передбачало якісне, ощадливе, раціональне
використання часу відведеного на навчання та працю. У вищих
навчальних закладах діяли «Ліги часу», що включали по два представники від викладацького складу та близько тридцяти студентів,
які пропагували впорядкування інститутського життя.
З метою ознайомлення з науковими основами організації
праці функціонували НОП-гуртки [880, арк. 161]. Їх діяльність передбачала вивчення мети, завдань, методів наукової організації
праці; біологічних основ праці, її гігієни та практичне втілення
НОПу: формування бюджету часу, вчасне виконання поставлених
завдань, виховання пунктуальності. Засади наукової організації
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праці намагалися впроваджувати до кінця сімдесятих років, а отже
діяльність гуртків НОПу мала позитивний характер та була корисною для студентів.
У двадцятих роках функціонували гуртки військових знань, де
студенти отримували знання про надання першої невідкладної допомоги; про зброю та вчились її застосовувати. Поява гуртків зумовлена післядією громадянської та Першої світової воєн, а також
потребою підвищення військової готовності населення до нових
військових дій. Діяльність військових гуртків у 30-х роках зростатиме, а у повоєнний час перейде у вивчення окремої навчальної
дисципліни у загальноосвітніх школах та заснування військових
кафедр у вищій школі.
Марксистський гурток, або гурток природознавства, гурток
безбожників, існував у кожному вищому навчальному закладі. Його
метою було вивчення основ марксистської ідеології, формування
наукової картини світу та антирелігійна пропаганда. Діяльність
гуртка охоплювала не тільки студентів вищого навчального закладу. Наслідком занять осередку були і виїзні засідання у підшефних
селах, військових частинах, на підприємствах, особливо, серед робітників і селян зрілого та похилого віку.
Аналіз роботи гуртків дає підстави стверджувати про їх розгалужену мережу, що дозволило охопити велику кількість студентів;
різнобічність напрямів діяльності, що дало можливість максимально врахувати інтереси та потреби студентів; високу активність, що
виявлялось у регулярності засідань; активну громадянську позицію, що знаходило вираження в роботі з різними верствами населення. Отже гурткова робота у двадцятих роках здійснювалась на
дуже високому рівні.
У 1926 році студентські профспілки перестають виконувати
свої основні функції. Їх представники стають партійними функціонерами, віддаляються від студентства. Користуються пільгами, що
призначались для хворих і нужденних: отримують грошові премії,
винагороди, відпочивають у профільних санаторіях. Зверхньо спілкуються із студентською масою, що на початку двадцятих за визнання роботи незадовільною, могла таких керівників знімати. Відтепер звіти перед студентською громадою та переобрання на посади
керівників стають формальними, а голосування одностайними.
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У 1928-1929 рр. у лавах профспілок, за головування «трійок»,
здійснювались чистки від соціально чужих елементів. У архівних
документах зустрічаємо виписки з протоколів засідань районних
комітетів незаможних селян з питань чистки вищих навчальних
закладів від чужих радянській владі елементів, про зняття стипендій з дітей середняків [881, арк. 1–31]. Зокрема зустрічаємо довідку
про те, що «В Районному комітеті незаможного селянства мають
відомості, що громадянин Новобузького району Новосимонівської
сільської ради, Черненко Семен учиться в ІНО та одержує стипендію. З огляду на те, що він з’являється заможним, має п’ять штук
коней та чотири корови, РайКНС прохає відмовить учню Черненку
користуватись стипендією. Про вжиті заходи просимо сповістити
РайКНС» [881, арк. 4]. Документ датовано 13 лютого 1929 року. По
іншому студенту ІНО, М. І. Єлісєєву, знаходимо ряд документів
[881, арк. 30–31] із клопотанням звільнити його з інституту як чужого радянській владі елемента, що випадково потрапив до лав
профспілки. Основою для звільнення послугувала заява члена
ВКП(б), де викритий антирадянський спосіб життя студента та його
матері, приховування житлової площі та матеріального стану.
До лав профспілки брали тільки представників незаможних
селян та робітничого класу. Нерідко для доведення свого пролетарського походження доводилось збирати довідки, що не давало гарантії успішної ухвали керівництва профспілки. Інтелігенція, селянство та інші не могли стати членами незалежних профспілок.
У 1929 році склад єдиних виконавчих бюро був сформований
з людей, що покоро виконували всі вказівки вищої профспілкової
влади, і про захист прав конкретного студента і його особисту думку довелось забути. І якщо початок існування студентські профспілкові організації ознаменували високим демократизмом, то
у кінці двадцятих ці засади були на довгі роки поховані бюрократичною машиною комуністів. Незважаючи на те, що у жовтні 1929
року екстрений Пленум ЦБПС визнав незадовільною роботу студентських профспілок в Україні та визнав потребу переобрання студентського керівництва, проте структура від зміни лідерів не трансформувалась і шанси встановити демократію були приречені.
Розглядаючи
структуру студентського самоврядування
двадцятих років, неможна оминути увагою комсомольські осеред~ 167 ~

ки при вищих навчальних закладах. У першій половині двадцятих
років, коли студентське самоврядування існувало на демократичних засадах, комсомольські осередки існували формально. Адже
самоврядування – справа молодих, ініціативних, а на початку
двадцятих комсомольським віком вважався вік 23 роки, і на навчання направлялися вже досить «дорослі» комсомольці, які поруч із
безпартійною молоддю значно програвали у силі та активності.
Крім того, у вищих навчальних закладах діяли і партосередки, що
користувались значно більшою владою, чим комсомольці.
У 1926 році шостим Всеукраїнським з’їздом комсомолу була
здійснена спроба оптимізувати роботу вузівських комсомольських
осередків: у резолюціях з’їзду було засуджена слабкість і замкненість у роботі вузівських осередків та визначена необхідність ретельного відбору комсомольців, яких направляють на навчання до
вищих навчальних закладів. Проте 1927 рік не приніс пожвавлення
комсомольської роботи, натомість значна кількість комсомольців
покидала лави організації. Це свідчить не лише про низький рівень
комсомольської роботи, відсутність зацікавленості членів комсомольських осередків, але й про високий рівень демократії, коли
студент за своїм бажанням міг полишити партійні лави, що вже десять років згодом вважалося немислимим. Крім того, пролетарський
контингент комсомольської організації, за свідченням В. В. Липинського, був підвладний такому негативному явищу, як алкоголізм [417, с. 53]. Усі комсомольські вечори, свята та інші заходи завершувались пиятикою, що була ознакою пролетарського походження і суспільною нормою. А отже не всіх членів комсомольського
осередку приваблював такий спосіб життя.
Лише омолодження складу комсомольських організацій вищих навчальних закладі в у 1927 році створило сприятливі передумови для подальшого зміцнення їх діяльності. Зміщуються і пріоритети в роботі комсомольців: боротьба з реакційно налаштованою
професурою та «голим академізмом», що мала місце на початку
двадцятих років, змінюється боротьбою за покращення якості навчання і успішності студентів-комсомольців. У вищих навчальних
закладах комсомольські осередки проводили місячники ліквідації
академічної заборгованості. Невстигаючих студентів звільняли від
громадських доручень. Також до провідних завдань утворень входило стимулювання студентів до заняття наукою.
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Аналіз діяльності комсомольських осередків середини
двадцятих років засвідчує, що студенти-комсомольці дотримувались демократичних традицій студентського самоврядування
й поступалися партійними інтересами перед інтересами студентськими. Так, в м. Одесі на конференції вузівського комсомолу делегати відмовились обговорювати питання згори «Про політичні
задачі у вищій школі». На вимогу учасників конференції було заслухане і обговорене питання «Про академічну роботу у вищій
школі» [417, с. 53]. Студентська активність значно зросла. До лав
комсомольської організації вищих навчальних закладів прийшли
молоді, розумні, енергійні люди. Частина з них не мала пролетарського походження, а пройшла на навчання по підробленим документам, що нещадно викрито у 1928–1929 рр. у ході чисток.
За рішенням восьмого з’їзду комсомолу в жовтні 1928 року
у вищих навчальних закладах створені загони «легкої кавалерії»,
метою яких є позбавлення вищих навчальних закладів ворожих
елементів за соціальним походженням та поведінкою, всіх, хто відвідував церкву. Такий захід був відгомоном Шахтинської справи
«економічних контрреволюціонерів-шкідників», коли партією було
поставлене завдання вишукувати ворогів. Загони «легкої кавалерії»
здійснювали «наскоки», перевіряючи на класову чистоту, а штаби
«легкої кавалерії», що діяли у кожному вищому навчальному
закладі, звітували про кількість каральних заходів. У 1929 році під
чистки підпадають члени комсомольських осередків, що набуло
особливо жорстких форм у 1930 році. Заходи «легкої кавалерії» поширювались і у викритті ворогів поза вузом, також кавалеристи
сприяли заходам із колективізації.
Спроби монополізувати владу у вищих навчальних закладах
партійним осередках успішно реалізувались наприкінці двадцятих
років, демократичні основи функціонування студентського самоврядування були знищені.
Аналіз діяльності органів студентського самоврядування
у 1920–1929 роках засвідчив, що розглянутий період був етапом зародженням демократичних тенденцій у радянській вищий школі та
їх швидкого, але нетривалого розквіту. Виявлено основні тенденції
розвитку студентського самоврядування: організаційно-процесуальні (масовізація освіти, широке розповсюдження та ліквідація
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студентських економічних організацій), структурно-змістовні (демократизація студентського життя, що змінилась позбавленням
студентів можливості вирішувати питання управління ВНЗ),
актуально-визначальні (бюрократизація апарату студентського самоврядування, згортання демократичних засад у діяльності вищої
школи).
А також визначено суперечності: соціально-економічні (між
потребою у соціальному захисті студентів та складними економічними умовами 20-х рр.), освітньо-виховні (між ефективністю діяльності студентських економічних організацій та потребою накласти
контроль за коштами студентів), соціально-психологічні (між можливістю реалізувати управлінський потенціал у значній кількості
управлінських структур та їх формалізованістю, бюрократизмом).
На підставі аналізу, синтезу й узагальнення обґрунтовано закономірності студентського самоврядування двадцятих років:
можливість приймати найважливіші рішення на загальному студентському зібранні забезпечує демократичні засади студентського
самоврядування та захист прав і свобод студентів; участь студентів у роботі комісій і відділів, поруч з викладачами, дозволяє
приймати найбільш оптимальні рішення та забезпечувати їх реалізацію; присутність студентів на засіданнях керівних органів вищого навчального закладу забезпечує зв’язок викладачів і студентів,
керівників і виконавців та уможливлює прийняття життєздатних
виправданих рішень; функціонування студентських економічних
організацій на базі комітетів покращення побуту учнів зумовлює
зростання самостійності студентів, самоокупності студентських організацій та матеріального забезпечення кожного окремого студента; залучення студентів до гурткової роботи забезпечує вияв їх
творчої активності та громадянської свідомості; діяльність незалежних профспілок забезпечує соціальний захист студента.
3.2.2. Період авторитарної педагогіки з 1930 р. до 1955 р.
Дослідження студентського самоврядування в означеному періоді дає можливість відслідковувати часову динаміку закономірностей і тенденцій означеного феномену, порівняно з розглянутими історичними етапами. Тридцяті роки ХХ століття називають
періодом «великого перелому», «другої революції». Залишки нової
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економічної політики безжально знищені. Запроваджується ідея
тотальної індустріалізації, заради гонитви за передовими країнами, що на думку партійних керманичів, випереджають СРСР на 50100 років у своєму розвитку. Побудова великої кількості заводів:
у першу п’ятирічку (1928-1932 рр.) – 1500 промислових підприємств, з них 400 – на Україні, у другу (1933-1937 рр.) – 4500 заводів,
з них 1000 – на Україні, у третю (1938-1942 рр.) – 3000 виробничих
установ, з них – 600 – на Україні [852, с. 499], вимагали відповідної
фахової підготовки молодих спеціалістів.
На початку тридцятих років перед вищою школою стояли такі
завдання: реорганізація вищих навчальних закладів, встановлення
зв’язків вищої школи з виробництвом, оновлення навчальних планів і програм, оптимізація кадрового забезпечення вищих
навчальних закладів. Програмою підготовки спеціалістів слугувала постанова ЦВК СРСР від 19 вересня 1932 року «Про навчальні програми і режим у вищій школі і технікумах», згідно з якою відбулось
значне скорочення вищих навчальних закладів у 1933-1941 рр. через невідповідність кадрового забезпечення та матеріальної бази.
Проте зростання квот прийомів до діючих вищих навчальних
закладів, та утворення мережі нових вузів системи Наркомосу,
призводить до загального зростання кількості студентів до 1941
року. Що забезпечило збільшення промислового потенціалу України за роки перших п’ятирічок у сім разів.
За свідченням істориків радянського періоду, змінюється класова структура суспільства, адже встановлено соціалізм. «В СРСР
залишилось два дружніх класи – робітничий і трудяще селянство та
тісно пов’язана з ними трудова інтелігенція. Всі експлуататорські
класи було ліквідовано» [100, с. 90]. А отже зникла потреба встановлювати обмеження при прийомі до вищих навчальних закладів
і керуватись соціальним походженням при обранні до органів студентського самоврядування.
Розвиток національної вищої освіти ускладнювався запровадженою у 1933 році русифікацією, викоріненням національних
цінностей та національних ідей, через побоювання зміцнення ідей
українського націоналізму та сепаратизму. Найстрашнішим засобом боротьби з українським націоналізмом став голодомор 19321933 років.
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Політика централізації та стандартизації впроваджувалась
настільки масштабно, що Сталін та його найближче оточення навіть
обговорювали питання про те, щоб узагалі скасувати республіканську структуру Радянського Союзу [852, с. 518]. Громадське самоврядування було поховане на республіканському, місцевому рівнях, і академічні свободи вищих навчальних закладів теж перестали існувати.
Тридцяті роки дослідники називають періодом занепаду студентського самоврядування [51; 166; 417; 514; 803]. Даний факт
пояснюється встановленням тоталітарного політичного режиму,
запереченням демократичних ініціатив на всіх рівнях управління
та життєдіяльності суспільства. Коли культ особистості Сталіна та
служіння абстрактному соціалізму, без урахування потреби конкретної людини, призводить до нівелювання попередніх набутків
у галузі організації студентського самоврядування у вищій школі та
знищенню загальних соціальних демократичних засад в цілому.
Нормативні документи по обмеженню студентських ініціатив,
видані Наркомпросом наприкінці двадцятих років, продовжують
знищувати студентську самодіяльність. Скорочено представництво
студентів у органах управління вищим навчальним закладом, відмінено виробничі збори студентів і викладачів, розподіл стипендій
перейшов у ведення адміністрації, при цьому межі студентського
самоврядування сильно звузились та обмежились лише виховними
функціями [166, с. 18]. Студентське самоврядування перестає здійснювати самоврядну активність, натомість стає помічником адміністрації вищого навчального закладу.
У 30-ті роки, за свідченням Л. П. Шигапової [804, с. 44], зароджується принцип так званого демократичного централізму в самоврядуванні. Коли виборність реалізується знизу догори, а звітність згори донизу; меншість підкоряється більшості в умовах
суворої дисципліни; впроваджується критика і самокритика. Центральною ланкою студентського самоврядування стає комсомольська організація.
Наукову цінність для вивчення даного історичного періоду та
подальшого розвитку студентського самоврядування становить нарис «Вища школа Української РСР (1917-1967 рр.)» [101]. Авторський колектив у складі: Ю. В. Бабко, М. А. Бистров, Ф. Я. Горовський,
М. В. Коваль, М. В. Мрига, М. П. Рудько, В. М. Попов, під керівництвом В. І. Пітова, здійснив узагальнення історії розвитку вищої шко~ 172 ~

ли радянського періоду (1917-1967 рр.). Так, у праці визначені
форми виховної роботи громадських організацій вищих навчальних закладів у довоєнні роки: збори, мітинги, лекції, доповіді, зустрічі з видатними діячами культури і науки, диспути, університети культури, спортивно-масові заходи, видання стіннівок
і багатотиражних вузівських та міжвузівських газет. Знайшла відображення діяльність агітколективів; участь студентів у рухові по
відбудові підприємств, міського господарства; робота студентських
наукових товариств. Заслуговує на увагу розгляд проблеми
студентського руху в Українській державі. Проте дане явище аналізується з позицій боротьби студентів за академічну свободу та революційну активність молоді. Важливим для дослідження
є висвітлення роботи центральних студентських органів на початку
ХХ століття та опис діяльності студентських організацій радянського періоду.
Аналіз наукової літератури та архівних джерел [885; 874; 900–
909; 936–960; 978] засвідчив, що у 1930-1955 рр. змінюється структура студентського самоврядування (рис. 3.4).
Центральне місце і точка відліку студентського самоврядування – комсомольська організація вищого навчального закладу.
Рішенням бюро ЦК ЛКСМУ 21 листопада 1931 року офіційно визначена структура взаємодії комсомольських осередків. На зміну
загальноінститутським комсомольським організаціям і бюро, додатково з’являються факультетські комсомольські організації та
комсомольські комітети (у вищих навчальних закладах, де налічувалось більше 500 членів ВЛКСМ).
Студентські комсомольські організації суворо підпорядковувались обласним і місцевим партійним організаціям. Основним
завданням студентського самоврядування стає боротьба за якість
навчання та вивчення марксистсько-ленінсько-сталінської ідеології.
У багатьох інститутах захоплювались організацією «штурмових бригад», «походів», «місячників» по ліквідації академічної заборгованості, 100% охопленням змаганням у боротьбі за успішність
[101, с. 216]. Поруч із позитивною стороною боротьби за підвищення якості навчання постає альтернативна. І «штурмові бригади»
спричиняли штурмовщину, яка становила негативне явище. Адже
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гонитва за високими оцінками не завжди була підкріплена реальними знаннями.
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Рис. 3.4. Структура студентського самоврядування у 1930-1955 рр.

Показники якості навчання могли завищувати як представники студентського самоврядування, коли іспити повторно складались комісії з комсомольців вищого навчального закладу, так
і професорсько-викладацьким складом, з метою виконання взятих
вищим навчальним закладом зобов’язань, планом росту. Боротьба
за зростання показників навчання зумовлювалась такою формою
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як соціалістичні змагання. Коли вищі навчальні заклади покладали
на себе зобов’язання збільшити показники навчальної, методичної, виховної роботи, змагаючись із одним або декількома вищими
навчальними закладами.
В архівних джерелах знаходимо угоди про організацію змагань [904; 945; 946], коли змагались окремі відділи (найчастіше –
заочні) або цілі інститути. Вищі навчальні заклади зобов’язувались
збільшувати контингент студентів, підвищувати трудову дисципліну, додатково проводити просвітницьку та виховну роботу заради
забезпечення переходу від соціалізму до комунізму. Основним
критерієм для визначення переможців було якісне навчання. І вищі
навчальні заклади зобов’язувались забезпечити 100% показники
навченості.
Боротьбу за якість навчання зумовлював і стаханівський рух,
що охоплював усі сфери життєдіяльності в країні. Галузь вищої освіти не була винятком. У річному звіті Миколаївського кораблебудівного інституту за 1936 рік знаходимо навіть розділ «Засвоєння нових методів навчально-виробничого процесу в світлі стаханівського
руху», який відкривав звіт [900, арк. 2]. У Статуті Миколаївського
педагогічного інституту [942], датованого 1940 роком, завдання
впровадження ідей стаханівського руху визначені як першочергові.
Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про роботу вищих навчальних закладів і про керівництво вищою школою від 23.06.1936 р.
[101, с. 715–723] серед провідних завдань вищої школи визначено
ідейно-політичне виховання викладачів і студентів на основі вчення Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна; створення високоякісних нових підручників і посібників; здійснення науково-дослідної роботи; підвищення кваліфікації викладачів, які мають знищити стару
науку і проторувати шлях для нової; популяризація науковотехнічних знань на основі стаханівського руху.
Аналіз наукової, історичної літератури та архівних джерел
свідчить, що стаханівський рух, поруч із дійсним зростанням показників, часто зумовлював і їх завищення, адже поставлені завдання
не завжди реально виконувались. Свідченням чому є факти, оприлюднені в наказі народного комісара освіти УРСР С. М. Бухала «Про
факти штучного підвищення оцінок успішності в педагогічних вищих навчальних закладах УРСР», датованого 1940 роком
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[940, арк. 76]. Де критикувались соціалістичні змагання між вищими навчальними закладами із наперед визначеними відсотками
відмінних, добрих і задовільних оцінок; намагання покращити
оцінки на екзаменах за рахунок спрощення завдань або зменшення
кількості питань для контролю.
Визначальною тенденцією кінця тридцятих – початку 1940
років також була боротьба за дисципліну, що підкріплювалось постановою ЦК ВКП(б), РНК СРСР від 28 грудня 1938 року про зміцнення трудової дисципліни; наказом президії верховної ради від
26.06.1940. Наслідком такої боротьби були догани та виключення
з партії, комсомолу, звільнення з роботи за спізнення, прогули.
У звіті Миколаївського кораблебудівного інституту за 1941 рік
наводиться навіть випадок, коли представник допоміжного персоналу спізнився на роботу на 20 хвили, і справу було передано до суду [905, арк. 11]. До випадків порушення дисципліни відносили
і появу в позанавчальний час у нетверезому стані [936, арк. 4], відмову виконувати накази керівництва [938, арк. 1]. При чому, за
свідченням архівних документів, боротьба за спізнення і прогули
мала значно гострішу форму. Адже за появу у нетверезому вигляді
студентів у гуртожитку та невиконання двірником наказу коменданта обкопувати дерева було оголошено сувору догану першим та
вимога «поставити на вид» другому. За дотриманням трудової та
навчальної дисципліни слідкували представники комсомольської
та партійної організації вищих навчальних закладів.
Аналіз засвідчив, що представників комсомольської організації зобов’язували протидіяти таким явищам як підказування та
списування [938, арк. 10]; фіксувати факти спізнення на навчання
та пропуск занять, появу студентів у громадських місцях у нетверезому вигляді. Проте найстрашнішим було те, що студентське самоврядування, основною функцією якого, поруч із управлінням
студентським життям, мав бути захист прав студентів, було включено до репресивної машини тридцятих років. Студентів відраховували з вищих навчальних закладів як ворогів народу, і навіть за
спробу виправдати арештованих [937, арк. 4]. А представники комсомольської організації, якщо й не сприяли даним процесам, то не
мали змоги чинити їм опір.
Заходи по підвищенню дисципліни не завжди давали бажані
результати через перенавантаження студентів навчальною і гро~ 176 ~

мадською роботою та потребою заробити на життя. Ще у 1936 році
намагались боротись із цим небажаним явищем із притаманною для
того часу риторикою: «Зрадницька діяльність класових ворогів, незадовільне керівництво навчальними справами, відсутність справжньої боротьби за виконання постанов РНК СРСР та ЦК ЦКП(б) про
перебудову і керівництво навчальною діяльністю вищої школи
сильно вплинули на всю навчально-педагогічну роботу та академічну успішність» [939, арк. 7]. Тоді була зменшена кількість аудиторних навчальних годин і викорінене таке явище як цілорічні заліки та
екзамени. Адже більшість студентів перед заліком або іспитом не
відвідували заняття з інших предметів. Викладачів зобов’язали проводити заліки та іспити тільки в період сесії у визначені дні.
Наказом № 853 від 12.10.1940 р. Всесоюзного комітету зі справ
вищої школи [947] ухвалено дозвіл на відвідування студентами однієї третини занять, за вибором. Коли студент повинен був надати
декану список дисциплін, обраних для вільного відвідування,
з обов’язковим складанням усіх форм контролю у визначений графіком навчального процесу час. Крім того, давався дозвіл на дострокове складання сесії, відвідування університету, за бажанням,
у вечірній час. Запроваджені ініціативи мали досить демократичний характер для означеного історичного періоду.
Розглянемо можливість вияву молодіжної активності на рівні
академічної групи. Студенти групи, як правило, в ході відкритого
голосування, обирали старосту та профорга. Староста обов’язково
повинен був бути членом комсомольської організації. Старости
академічних груп входили до складу комсомольських організацій
факультету. Здебільшого, функції комсомольських утворень зводились до ідеологічно-політичної просвіти, контролю за якістю навчання та відвідуванням занять.
Профорг академічної групи представляв інтереси студентів на
студентській профспілковій конференції, забезпечував вчасний
збір коштів зі студентів власної групи, яка у повному складі на початку першого курсу вступала до профспілкових лав.
Профспілкова організація забезпечувала оздоровлення студентів, які найбільш цього потребували; виплати разової фінансової допомоги у випадку проблем зі здоров’ям, за сімейними обставинами. Профспілкова організація через роботу побутової комісії
~ 177 ~

сприяла поліпшенню побуту студентів, коли при гуртожитках вищих навчальних закладів функціонували перукарні, пральні, майстерні з ремонту взуття та одягу [954, арк. 3]. Позитивним моментом
було те, що працівниками даних установ були самі студенти, що
уможливлювало отримання додаткової фінансової підтримки.
Функціонування таких обслуговуючих установ було відгомоном
20-х років, коли КППучі сприяли студентському добробуту.
У студентських академічних групах під проводом старости
проводились комсомольські збори. У повоєнні роки посилилась
увага до ідейно-політичного життя академічної групи, і викладачів
зобов’язали регулярно проводити у групах політичні години.
Обов’язковим атрибутом повоєнного часу були і політгуртки.
Аналіз наукової літератури та архівних джерел засвідчив [943;
944], що наприкінці тридцятих – на початку 1940-х років значно
посилилась оборонно-масова робота у вищих навчальних закладах.
Під егідою товариства сприяння обороні, авіації і хімії, масовій
добровільній громадській організації трудящих СРСР, яка існувала
з 1927 до 1948 року, – Тсоавіахіму, на базі вищих навчальних закладах готували стрільців (пістолетчиків, снайперів), радисток, шоферів, телефоністок, кулеметників; давали початки медичної освіти та
санітарної справи; навчали самозахисту, їзді на мотоциклі
[943; 944]. Цікаво, що дівчат не вчили стрілецькій справі. Про це
свідчить директива № 04/3/2108 від 21.08.1940 голови президії ЦР
Тсоавіахіму СРСР генерал-майора авіації П. П. Кобєлєва, де зазначається: «навчання жінок стрілецькій і кавалерійській справі не здійснювати» [943, арк. 2]. Натомість жіноча стать оволодівала професійними вміннями медичної сестри, телефоністки, радистки, водія.
У 1948-1951 рр. студенти долучались також до діяльності всесоюзного добровільного оборонного товариства сприяння флоту
(ДОСФЛОТ).
Здійснення оборонно-масової роботи контролювалося комсомольськими організаціями вищих навчальних закладів. З метою
надання оборонній роботі більшої привабливості, комсомольськими осередками організовувались змагання стрільців, свята на честь
Тсоавіахіму. Програма свят потребувала залучення всіх студентів
вищого навчального закладу, і включала естафети, прийом норм на
значок «Готовий до протиповітряної та протихімічної оборони»
(ППХО), тренування у протигазах, воєнізовані марші, художні пос~ 178 ~

тановки та виступи самодіяльності. Проводились польові збори
студентів, організовувались зустрічі з діючими військовими.
Спортивну робота проходили у тісному зв’язку з оборонномасовою. І у довоєнні, і у повоєнні роки при вищих навчальних закладах існувала значна кількість спортивних гуртків і секцій. Найпоширенішими з них були волейбольний, футбольний, шаховошашковий, гімнастичний гуртки, секції з тенісу, вітрильного спорту, греблі, боксу, акробатики та ін.
Вищі навчальні заклади керувались наказом Всесоюзного комітету в справах фізкультури та спорту при РНК СРСР від 02.07.1939
№ 314/324, спрямованого на впорядкування та подальше підвищення фізичної культури у вищих навчальних закладах. Незважаючи на
значну увагу до спортивної роботи, в наказі зазначалось: «не дозволяти виїзд студентів на змагання по лінії спорттовариства під час
навчання у вищих навчальних закладах» [940, арк. 53 зв.]. Фізкультурна робота організовувалась здебільшого кафедрами фізичної
культури, спортивними товариствами та набувала різних форм
завдяки долученню представників студентської профспілки.
В архівних джерелах знаходимо приклади виявлення студентської активності при організації проведення всесоюзного дня фізкультурника за програмою «До бою готові», що включала вправи
з прапорами, гімнастичні номери, інсценування штикового бою
[902, арк. 42]. Керівництво вищих навчальних закладів стимулювало вияв спортивної активності. Так, при проведенні кросу імені
журналу «Фізкультурник України» у 1935 році, керівництво утверджувало велику кількість заохочувальних призів: учасникам – білети до театру; кращим – надання яхти, шлюпки для катання на вихідні; заохочувальні призи – ковзани, спортивне взуття, спортивні
костюми або грошові винагороди [936, арк. 14]. Цікавими формами
фізкультурної роботи також були зарядка в гуртожитках, яку могли
проводити студенти-спортсмени для широкого загалу, фізкультурні вечори, виступи, фотомонтажі подій спортивного життя.
Аналіз фізкультурної активності у вищих навчальних закладах
дозволив визначити наступні її форми: масові спортивні заходи
(дні фізкультурника, кроси, спортивні змагання тощо); діяльність
спортивних гуртків і секцій з волейболу, футболу, шахів і шашок,
гімнастики, тенісу, вітрильного спорту, греблі, боксу, акробатики
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та ін.; заліки на значки ГПО («Готовий до праці та оборони!»); випуск газет на фізкультурну тематику; зарядка для студентів; проведення просвітницької роботи з питань пропагування здорового
способу життя, гігієни, фізкультури та спорту. Здійснений аналіз
засвідчив, що представники студентського самоврядування, а саме
профспілкова організація, займалась організацією фізкультурної
роботи у вищих навчальних закладах. Комсомольська організація
в даний період виконувала контролюючу роль.
У роки Великої вітчизняної війни знання та уміння, отримані
у спортивних та оборонних гуртках знадобилися студентам для захисту рідної землі у лавах червоної армії, в студентських добровольчих батальйонах, групах самозахисту. Студентів старших курсів
призивали до лав червоної армії, інші студенти або продовжували
навчання в евакуації, у тилу, або активно боролися з ворогом
у рідних містах, захоплених фашистами.
В евакуації студенти поєднували навчання з фізичною працею.
Це була робота по облаштуванню життєдіяльності закладу в нових
умовах, робота «чорноробітниками, вантажниками, візниками,
військкерівниками, викладачами шкіл, поварами, художниками,
столярами, слюсарями, шоферами, продавцями тощо» [906, арк. 9]
або у керівному складі: директорами підприємств, інструкторами
у міськкомі партії та комсомолу тощо [906, арк. 9]. Студенти активно
включались у громадські роботи: будівництво, лісозаготівлю,
польові роботи, роботу на підприємствах. Силами студентів, що не
воювали, здійснювалась матеріальна допомога військам червоної
армії. Так, тільки Миколаївським кораблебудівним інститутом за
період 1941-1944 рр. на потреби червоної армії було перераховано 1
млн. крб. Аналіз роботи студентського самоврядування в період
з 1941 по 1944 роки засвідчує значний ступінь вияву студентської
активності, яка хоча і регламентувалася діяльністю партійної та
комсомольської організації, проте дозволяла самовиражатися студентам у навчальній, виробничій, дозвіллєвій площині.
Важливе місце в системі гурткової роботи вищих навчальних
закладів належить політгурткам. Політгурток функціонував у кожному вищому навчальному закладі ще у довоєнну пору, на базі вузівських кабінетів партійно-комсомольської просвіти. Проте увага
до організації ідеологічної роботи у післявоєнні часи була посилена, і діяльності політгуртків приділялась велика увага. За основу
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брались слова Й. Сталіна: «Потрібно приймати як аксіому, що чим
вище політичний рівень та марксистсько-ленінська свідомість
працівників будь-якої галузі державної та партійної роботи, тим
вище і більш плідна сама робота, тим ефективніші результати»
[252, арк. 2].А отже перед вищою школою поставало завдання
здійснювати ідеологічну роботу на всіх рівнях.
Ідейно-політична та виховна робота у вищих навчальних закладах передбачала: глибоке вивчення марксистсько-ленінської
філософії, систематичне висвітлення переваг радянського ладу
і радянської культури над капіталістичним ладом і культурою;
пріоритет вітчизняної науки; боротьбу з пережитками капіталізму
в свідомості людей; проведення лекційної пропаганди, теоретичних конференцій, культурно- і спортивно-масової роботи серед
студентів гуртожитків і серед населення [954, арк. 158–159]. Просвітницькою роботою були охоплені і викладачі, і студенти.
На рівні наради працівників вищих навчальних закладів України при ЦК КП(б) України у 1949 році ухвалене рішення про акцентування уваги керівництва, партійної, комсомольської і профспілкової організації на роботі в академічній групі, вивченні побуту
студентів, їх запитів і потреб. Дана директива передбачала в першу
чергу політпросвітницьку роботу з академічною групою та окремими студентами, адже ідеологічне навчання в аудиторний час та
на комсомольських зборах не досягало бажаних результатів. Політгодини проводились викладачами кафедри марксизму-ленінізму
або комсомольськими активістами.
В повоєнний період політгуртки створювались у кожній академічній групі. Завданнями політгуртків було як вивчення праць
класиків марксизму-ленінізму, так і засвоєння нових праць Й. Сталіна, аналіз його виступів на державних заходах. Прикладом може
послугувати запис у звіті про діяльність Миколаївського педагогічного інституту за 1944-1945 н.р.: «По ініціативі комсомольців
в учбових групах були організовані гуртки по вивченню книги
Й. Сталіна «Про Велику вітчизняну війну» [949, арк. 18]. Аналіз засвідчив, що в досліджуваний період існували як політичні гуртки
з фіксованими назвами, як-от гурток по вивченню історії ВКП(б),
так і гуртки, що формувались після певних політичних подій. Нас-
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лідком гурткової роботи було складання заліків та проведення теоретичних конференцій з ідеологічних питань.
Ідеологічною роботою охоплювали і викладачів, проводячи
для професорсько-викладацького складу заняття політгуртків. Крім
того, викладачів зобов’язували закінчувати курси, інститути марксизму-ленінізму заочно або складати залік з даного напрямку комісії вищого навчального закладу.
У повоєнний період рушійною силою розвитку оголошується
критика та самокритика [949, арк. 3]. З цього часу комсомольські
збори часто проходили у формі судилищ над порушниками дисципліни, невстигаючими, такими, що не виконали покладені зобов’язання. При чому обов’язковим елементом таких зборів було
публічне каяття, як символ розвинутої самокритики. В річних звітах вищих навчальних закладів також приділяють увагу визначенню слабких місць у роботі.
Існувала така форма вияву студентської політичної активності, як агітаторство, що отримала найбільший розвиток у повоєнні
роки. Коли з кращих студентів-комсомольців формували актив
лекторів-агітаторів, утверджуючи їх кандидатури на засіданнях
партбюро. Агітатори проходили додаткове політичне навчання
у вищому навчальному закладі з метою подальшого здійснення
ними просвітницької роботи серед населення (на виборчих дільницях, на підприємствах) та студентів.
Архівні джерела свідчать, що темами для виступів перед студентами слугували не лише політпросвітницькі, але і питання життя студентства: про поведінку на вечорах відпочинку та при поїздках у трамваї, участь у Жовтневій демонстрації та складанні заліків
[907, арк. 6] тощо. Окремою формою ідеологічної роботи були мітинги, що проводились студентами у зв’язку з важливими подіями
у житті країни [957, арк. 204]. На мітингах агітатори також мали
змогу проявити свої вміння. Агітаторство слугувало школою комсомольської та партійної роботи, сприяло розвитку навичок управління та ораторського мистецтва.
Аналіз архівних джерел [951; 952; 955; 957] засвідчив, що в повоєнні роки студенти проводили збори в академічних групах, на
рівні факультету та університету під орудою навчальної частини,
комсомольської або профспілкової організації. Вечора відпочинку
студентів обов’язково мали ідеологічний блок, поруч із пізнаваль~ 182 ~

но-розважальними заходами. Комсомольська організація звертала
велику увагу на ідеологічну спрямованість художньої частини вечорів [951, арк. 62]. Культмасова комісія, до складу якої входили
представники комсомольського активу та викладацького складу,
«допомагала партійній організації у підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення ідейно-теоретичного рівня членів
колективу» [957, арк. 208]. Отже сценарії всіх студентських заходів
ретельно вивірялись на предмет відповідності пануючій ідеології.
В кінці 1940-х рр. у вищих навчальних закладах функціонували комітети організації культурного відпочинку студентів при профспілковому комітеті. До їх складу входив міськком комсомолу та
інші громадські організації. Активізувалась робота студентських
клубів.
У історичній літературі та архівних джерелах знаходимо свідчення того, що «комсомольська організація – ініціатор створення
художньої самодіяльності» [952, арк. 60]. Для організації драмгуртка, хорового, танцювального гуртків могли запрошувати артистів
місцевих театрів, або обходились власними силами. Крім ідейновиховної роботи та організації студентського дозвілля, робота
гуртків готувала студентів до керівництва самодіяльними художніми колективами учнів, студентів, працівників підприємств, сільських мешканців.
Наслідком функціонування самодіяльних студентських колективів були олімпіади художньої самодіяльності в інституті, місті,
області; республіканські огляди [955, арк. 153]. Студентська самодіяльність постійно брала участь у вечорах відпочинку студентів,
при проведенні свят. Також студенти давали концерти, вистави
у підшефних організаціях: військових частинах, підприємствах.
Комсомольська організація спільно з профспілкою організовувала студентські походи до театру, кіно, музеїв, поїздки до Києва, Москви, Сталінграду; туристичні подорожі на яхті, теплоході.
Білетами на культмасові заходи та поїздками преміювали відмінників та громадських активістів. Профспілка дбала про придбання
студентським загалом білетів на пільгових умовах.
Аналіз матеріалів дослідження показав, що функціонування
студентських наукових гуртків у довоєнні роки часто носило формальний характер. Свідченням чого є архівні записи: «Справою ке~ 183 ~

рівництва студентськими науковими гуртками ніхто
посправжньому не займався, плани роботи і тематика часто випадкові, і не погоджені з загальноінститутським планом роботи» [940,
арк. 63]. Натомість після гасла, виголошеного Й.Сталіним 9 лютого
1946 року на зборах виборців м. Москви: «Не тільки наздогнати, але
й перевершити в найближчий час досягнення науки за межами нашої Батьківщини» [950, арк. 19], науково-дослідна робота у вищих
навчальних закладах була введена до рангу пріоритетних.
Аналіз архівних джерел [953; 958; 960] засвідчив, що великого
значення у повоєнні роки у вищих навчальних закладах стали надавати розвитку технічної творчості, про що свідчить робота фізико-математичних, науково-технічних, радіо- та фотогуртків. Крім
того, наукові гуртки існували при кожній кафедрі, а отже, були
і біологічні, гуртки основ медичних знань, охорони праці, історико-філософські та ін., залежно від профілю вищого навчального
закладу. Комсомольська організація навчальної установи, спільно
з науковою частиною, організовувала конкурси на кращу студентську наукову роботу, кращу студентську роботу, присвячену питанням комуністичного виховання молоді. Також системними стали
звітні конференції наукових гуртків в кінці навчальних семестрів.
Значна увага приділялась функціонуванню мовознавчих гуртків після виходу статті Й. Сталіна «Марксизм і питання мовознавства» [670] у 1950 році. Основні питання мовознавства віднині повинні були розглядатися з позицій критики теорії Н. Я. Марра та
ідеї впровадження до мовознавства викладених Й.Сталіним принципів марксизму. А отже мовознавці були зобов’язані у першу чергу розумітися на питаннях марксистської теорії, і тільки згодом, –
у мовленнєвих аспектах. Для викладачів з цією мето проводили
теоретичні семінари з питань сталінського мовознавства.
Велика увага приділялась роботі літературного гуртка, адже
увага партійних керманичів до питань літератури та мистецтва,
доповідь А. О. Жданова про журнали «Звезда» та «Ленінград», що
матеріалізувалась у постанові ЦК ВКП(Б) та ЦК КП(б)У 14 серпня
1946 року, визначили надуважне, ідеологічно вивірене ставлення
до творів літератури. Розпочалось переслідування націоналістів,
інакомислячих літераторів. ЦК партії виявив у ряді існуючих творів
художньої літератури та наукових виданнях прояви чужих
і ворожих нашому радянському народу фактів аполітичності, безі~ 184 ~

дейності, песимізму, поклоніння перед буржуазною культурою Заходу, спроб відродження буржуазно-націоналістської концепції історії України та української літератури Грушевського та його школи [951, арк. 2]. А отже про зародження серед студентства молодих
талановитих вільно мислячих літераторів можна було забути на
довгі роки.
Аналіз історичної літератури [51; 101; 194; 436; 639; 852] та архівних джерел [885; 874; 900–909; 936–960; 978] свідчить про те, що
ідеологічний тиск супроводжував роботу вищої школи весь період
сталінського правління. Так, з 1946 по 1951 роки з’являється дванадцять постанов ЦК ВКП(Б) та ЦК КП(б)У з ідеологічних питань
[51, с. 474], численні публікації в пресі. Прикладом чого може слугувати стаття у газеті «Правда» 02.07.1951 р. «Проти ідеологічних
збочень у літературі» [956, арк.4]. Розгорнута в кінці сорокових років боротьба з космополітизмом, продовження знищення церков та
віри в цілому, насильницьке насадження цінностей соціалізму не
було сприятливим ґрунтом для самоврядної активності студентівлітераторів.
Літературний гурток функціонував під егідою кафедр російської або української літератури та взаємодіяв зі структурою
студентського самоврядування, долучаючись до випуску студентської
стінної преси. Проте його роботу не можна вважати достатньо
ефективною, адже літературна продукція підпадала під сувору цензуру відповідно до постанов ЦК. Комсомольська організація, спільно
з кафедрами
літератури,
організовували
диспути
з обговоренням творів радянських письменників [952, арк. 60]. Подібні заходи проводились в інститутах, гуртожитках, і мали на меті
формування патріотизму, ненависті до класових ворогів.
У повоєнний період значного розвитку набуває стінна преса.
Головним її завданням була ідеологічна та агітаційна робота серед
студентів та професорсько-викладацького складу. Поруч із цим,
стінні газети виконували інформаційно-пізнавальну та розважальну функцію. У вищих навчальних закладах видавались газети від
партбюро інституту та комітету комсомолу; від факультетських
партійних і комсомольських організацій та «Студкрокодил», – від
партбюро інституту та комітету комсомолу.
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Загальноуніверситетські газети несли найбільше ідеологічне
навантаження та ілюстрували події в житті країни й вищого навчального закладу. Такі газети намагалися робити багатотиражними,
видавати не тільки у настінному варіанті, але й у друкарський спосіб. Газети факультетських партійних і комсомольських організацій
мали професійну спрямованість, і крім ідеологічного блоку, містили відомості про події з життя факультету, пізнавальний блок із
профільних дисциплін. Найбільшою популярністю користувався
«Студкрокодил», де була наявна критика існуючих недоліків студентського та викладацького життя у сатиричній формі.
Здійснений аналіз засвідчив, що для 1930–1955 років була характерна ситуація, коли партійна організація систематично займається питанням керівництва комсомольською організацією, про
роботу комсомольської організації неодноразово слухалось на
партбюро та партзборах [948, арк. 4]. Відповідно до постанови політбюро ЦК КП(б)У від 06.03.1950 р. «Про заходи по виконанню
пропозицій учасників республіканської наради працівників вищих
учбових закладів» [874, арк. 74], обкоми і міськкоми КП(б)У регулярно проводили навчання партійного активу, заслуховували звіти
ректорів про ідейно-виховну роботу. Обласні та місцеві комсомольські організації раз на півтора-два місяці збирали секретарів
комсомольських організацій вищих навчальних закладів для звітів
та обміну досвідом комсомольської роботи. Тотальний контроль та
обмеження студентської ініціативи ускладнювали функціонування
органів студентського самоврядування.
Аналіз становлення студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України у досліджуваний період засвідчив,
що у 1930 – 1955 рр. студентське самоврядування характеризується
такими особливостями:
– органи студентського самоврядування позбавлені самостійності та ініціативності;
– керівна роль у студентському самоврядуванні належить комсомольській організації, що виконує функції ідеологічного
контролю за культмасовою та іншими видами діяльності, готує агітаторів-пропагандистів радянського способу життя;
– реалізація студентської активності відбувається у суворо регламентованому ідеологічному полі;
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– діяльність органів студентського самоврядування постійно
підлягає контролю з боку партійної організації;
– профспілкова організація, в умовах сталінського режиму, виконує функції організації культурного відпочинку студентів,
їх побуту, сприяє оздоровленню;
– в досліджуваний період широко представлена мережа гуртків
художньої самодіяльності, наукових, спортивних, оборонних
гуртків, а також функціонують літературний гурток та політгурток (діяльність останнього найбільш активна, охоплює
і викладачів і студентів).
Для визначеного періоду характерні такі тенденції розвитку
студентського самоврядування: організаційно-процесуальні (посилюється тенденція масовізації освіти, що мала початок у 1920-х рр.,
з’являється тенденція русифікації вищої школи, що не сприяє вихованню патріотів рідної землі); структурно-змістовні (продовжує
реалізовуватись тенденція знищення релігійних цінностей та
з’являється боротьба з космополітизмом, що звужує коло цінностей
радянської людини до цінностей соціалістичного суспільства), актуально-визначальні (посилюється тенденція контролю за суспільним і особистим життям студентства).
У період з 1930–1955 рр. мали місце такі суперечності: соціально-економічні (між плюралізмом думок, що покладено в основу
ідеї про демократичні засади студентського самоврядування, та
тоталітарною ідеологічною традицією сталінського періоду), освітньо-виховні (між можливістю реалізувати свою активність
у великій кількості гуртків і неможливістю проявити індивідуальність у період утвердження цінностей колективізму, між потребою
реалізовувати національні цінності й русифікацією), соціальнопсихологічні (між студентської ініціативою та суровою регламентацією діяльності з боку комсомольської та партійної організації,
між загальнолюдськими цінностями та вимогами превалювання
завдань уряду, навіть за рахунок знищення людського життя).
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3.2.3. Активізація студентського
самоврядування у 1956-1963 рр.
Відродження ідеї студентського самоврядування починається
із періодом відлиги, яку ознаменувала доповідь М. С. Хрущова
«Про подолання культу особи та його наслідків» [767], виголошена
24-25 лютого 1956 року на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС.
Жорстка критика ідеологічного тиску та ізоляції зумовила розширення можливостей для утвердження демократичних ініціатив у
вищій школі. Додаткові можливості відкрилися для становлення
національної культури, історії, мови. Багато діячів, що зазнали сталінських репресій, було реабілітовано. Проте повної свободи національні ідеї отримати не могли, через побоювання керманичів реалізації ідеї про незалежність України.
Політична криза в липні 1957 року, спроба відсторонити
М. С. Хрущова від управління країною, зміцнила десталінізацію,
проте сприяла монополізації влади, адже М. С. Хрущов обійняв посади першого секретаря ЦК КПРС і голови уряду. Нова програма
КПРС, затверджена на ХХІІ з’їзді партії, проголошувала початок розгорнутого будівництва комунізму, з метою його становлення до
1980-х рр. Період 1956-1963 рр. був етапом появи нових сподівань
на краще майбутнє та часом праці заради завтрашнього дня. Політична ситуація сприяла розгортанню молодіжної активності.
Аналіз історичної літератури та архівних джерел свідчить про
встановлення у вищий школі керованої демократії, коли автономних органів студентського самоврядування не існувало, проте
функції студентського самоврядування виконували комсомольська
і профспілкова організації, що отримали у середині п’ятдесятихшістдесятих років більшу самостійність, хоча і були під певним
наглядом партійної організації.
У період 1956-1963 рр. повернуті демократичні засади управління вищим навчальним закладом, коли представники комсомольської та студентської профспілкової організації входили до
складу ради вищого навчального закладу та були присутніми на її засіданнях. Характерною тенденцією означених років було повернення
до української мови викладання у вищий школі. Проте сурового контролю за мовленнєвим режимом не було, і навчання здійснювалось
мовою, якою володів лектор у більшій мірі, що можна трактувати як
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неповне задоволення прав українського студентства отримувати
знання рідною мовою. Поруч із продовженням у 1956-1963 рр. пропагування критики і самокритики у всіх видах діяльності як запоруки
її оптимізації, активно входить в обіг поняття А. С. Макаренка про
колектив, і макаренківська теорія колективу береться за основу розвитку і учнівських, і студентських колективів [961, арк. 4]. Студентське самоврядування поповнюється профспілково-комсомольським
активом, як групою ініціативних студентів-членів обох структур, що
найбільш активно беруть участь в організації вузівського життя.
Вивчення архівних джерел [875; 876; 910; 911; 961–968; 988;
989] дозволило зробити висновок про функціонування у 19561963 рр. такої структури студентського самоврядування (рис. 3.5).
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Рис.3.5. Структура студентського самоврядування у 1956-1963 рр.
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Комсомольська організація продовжувала виконувати функції
ідеологічного виховання та функціонувала під контролем партійної організації, але у визначений період відзначаємо її зближення зі студентською профспілковою організацією.
При продовженні функціонування всіх попередніх надбудов,
як-от: комсомольська організація вищого навчального закладу,
комсомольські організації факультетів, комсомольські збори студентських академічних груп, комсомольська організація співпрацює зі студентською профспілкою: профспілка і комсомол спричиняють створення при гуртожитках студентських рад; спільно
долучаються до організації студентських наукових товариств, видання студентської преси, організації спортивної та фізкультурної
роботи; створення студентських комплексних бригад та студентських будівельних загонів; зумовлюють роботу художньої ради, активізують студентську художню самодіяльність.
У 1956 році, на виконання Постанови ради міністрів СРСР від
12 квітня 1956 року, у вищих навчальних закладах активізують наукову роботу студентів: виявляють творчу молодь, дозволяють працювати за індивідуальними графіками навчання з метою виконання науково-дослідної, конструкторської роботи. Впроваджують
конкурси студентських наукових робіт із подальшим нагородженням медалями, цінними подарунками та преміями на рівні Міністерства освіти СРСР.
У вищих навчальних закладах зусиллями студентського самоврядування і професорсько-викладацького складу створюють студентські наукові товариства, що об’єднують наукові та політехнічні
предметні гуртки. Студентське наукове товариство координує, узагальнює роботу студентських наукових гуртків, публікує та пропагує продукцію. Кафедри інституту, профспілкова організація студентів і студентський актив започатковували роботу гуртків
і показують приклад іншим [961, арк. 48]. До роботи наукових гуртків намагаються залучити усіх викладачів кафедр, при тому, що керівництво гуртком здійснюється одноосібно професором або доцентом; прагнуть виходити за межі навчальної програми та
здійснювати новаторський науковий пошук; прищеплювати «смак
до наукової роботи» [961, арк. 8]; конкретизувати наукову тематику
студентських досліджень, пов’язуючи її з кафедральною, та визначаючи конкретні терміни виконання робіт.
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Наслідком діяльності студентських наукових гуртків були студентські наукові конференції, вузівські та республіканські конкурси наукових робіт, а також участь студентів у виконанні госпрозрахункових тем, роботі студентських конструкторських бюро. Такий
вияв студентської активності дозволяє стверджувати про демократизацію підходів до наукової діяльності у вищий школі та зростання рівня студентських наукових досліджень.
Аналіз архівних джерел засвідчує, що підняття рівня навченості продовжувало бути одним із пріоритетних завдань у вищий
школі. Про це свідчить не тільки увага до діяльності наукових гуртків, контроль за відвідуванням студентами занять, але і факт проведення конкурсів на кращу академічну групу [911, арк. 173]. Коли
найбільш успішний колектив преміювався екскурсійною поїздкою
до іншого міста.
Аналіз періоду 1956-1963 рр. призводить до висновку про
частковий відхід від ідеологічних викривлень, що мали місце
у 1920 -1930-х рр., що виявляється у нових завданнях вищих навчальних закладів, до яких належали «боротьба з пережитками культу
особи, що мають місце і в роботі наших кафедр, і в навчальних програмах» [961, арк. 59]. До проблем у виховній роботі наприкінці
1950-х років відносили й незадовільний рівень вихованості студентів, що крадуть книжки, посуд, псують майно вищих навчальних
закладів, припускаються грубощів [961, арк. 60]. Боротьба за становлення комуністичної свідомості студентів включала багатий арсенал форм роботи: комсомольські збори на рівні вищого навчального закладу, факультету, академічної групи. Профспілкову
організацію також зобов’язували опікуватись ідеологічним станом
студентів. Профорги груп були зобов’язані проводити політінформації, політбесіди з одногрупниками. Крім того, існували такі форми масово-політичної роботи як зустрічі зі старими більшовиками,
передовиками виробництва; вечори відпочинку у поєднанні
з лекціями на ідейно-виховну тематику, доповідями студентів,
читками газет.
Продовжували своє існування семінари агітаторів, де підвищували кваліфікацію агітатори академічних груп; семінари комсомольського активу. Функціонувала студентська лекторська група,
що виступала перед студентами, працівниками вищих навчальних
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закладів, робітниками, селянами, виборцями на дільницях. Також
працювали школи пропагандистів. Першорядну роль надавали роботі агітаторів, і збільшували їх кількість шляхом залучення до роботи кращих студентів. Офіційна кількість пропагандистів була
учетверо менша. Поруч з тим, функції пропагандистів зобов’язували виконувати кожного партійного і комсомольського працівника, з метою розширення партійних лав.
У 1956-1963 рр. з’являється нова форма політичної інформації – радіогазета, що поруч із стінною пресою та друкованими
виданнями виконувала завдання ідеологічного виховання. Викладачі продовжували проводити політгодини в групах, проте їх кількість значно зменшилась, адже політико-виховну роботу більшою
мірою здійснювала комсомольська і студентська профспілкова організації. Перед викладачами ставили завдання перетворити академічні групи в центри політико-виховної роботи студентів, вимагати від викладачів систематичної роботи в групах, розвивати
ініціативу комсомольських і профспілкових організацій, не допускати дріб’язкової опіки [962, арк. 50]. В інструктивних листах Міністерства освіти УРСР 1957 року йшлося про активне включення
студентів у громадсько-політичну роботу та встановлення тісних
зв’язків між викладацьким і студентським загалом. А отже маючи
менш дріб’язковий контроль із боку викладачів, студенти отримували більшу можливість для реалізації власної активності.
Аналіз історичної літератури та архівних джерел свідчить, що
крім ідейного та морального виховання будівників комунізму,
в 1956 –1963 рр. окрема увага приділялась естетичному вихованню
студентів. Реалізація завдань естетичного виховання відбувалась
у першу чергу через включення широкого студентського загалу до
художньої самодіяльності: танцювальних, хорових, вокальних,
драматичних, струнних гуртків, оркестрів. Відбувалось прилучення
студентів до історії музики, історії мистецтва окремих народів через такі форми як лекції-концерти, культпоходи до театрів, кіно,
музеїв, екскурсії.
На базі вищих навчальних закладів регулярно відбувались
огляди художньої самодіяльності, що мали продовження на міських, обласних, республіканських, загальносоюзних конкурсах-оглядах художньої самодіяльності. Такі огляди мали змагальний характер: коли визначались лауреати конкурсів серед студентів, а також
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серед студентів і працівників підприємств, або студентів і педагогів регіону. Студентські самодіяльні колективи постійно виступали у власному вищому начальному закладі, на підприємствах,
у підшефних організаціях, на селі.
Проводились фестивалі художньої самодіяльності на республіканському та загальносоюзному рівні. Підготовка до фестивалів
молоді вимагала залучення всього колективу вищого навчального
закладу. Проводились підготовчі інформаційні лекції, присвячені
предмету проведення фестивалю: як-от політичні теми, життя молоді за кордоном, мистецтвознавча тематика. З числа студентів
і викладачів формувався оргкомітет фестивалю; художня, конкурсна, спортивна, фінансово-господарча комісії по підготовці, організації і проведенню фестивалю на університетському рівні. В академічних групах виготовляли реквізит для фестивалю: прапорці,
квіти, ліхтарики, костюми. Силами студентів готувались експозиції
до фестивальних виставок з вишивок, фотокарток, листівок. У ході
проведення курсових вечорів художньої самодіяльності збирались
кошти на якісну підготовку до фестивалю та обирались кращі номери, що будуть представляти вищий навчальний заклад. Такий
масштабний захід сприяв згуртуванню загальноуніверситетського
колективу та давав можливість реалізації управлінської ініціативи
студентів при роботі в комісіях і оргкомітеті фестивалю.
Активна культмасова діяльність сприяла появі нових самодіяльних колективів, що зумовлювало зростання можливостей для
прояву студентами власної індивідуальності. Проте увага партійної, комсомольської, профспілкової організації до ідеологічного
змісту номерів, де обов’язково повинні були наявні твори радянських композиторів, про Батьківщину, партію, комсомол, танці та
пісні радянських народів; увага до зовнішнього вигляду студентства, – засудження стиляжництва, бажання виділитися, ставила вияв
індивідуальних творчих можливостей студентів у визначені межі.
Завдання координації художньою самодіяльністю виконувала художня рада, що включала представників комсомольської і профспілкової організації, а також професорсько-викладацького складу,
які більше брали на себе роль цензорів, чим художніх керівників
студентських постановок.
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Поруч з ідейним та естетичним вихованням, значна роль продовжувала надаватись фізичному вихованню студентів і організації
спортивно-масової роботи у вищих навчальних закладах.
До основних завдань спортивної роботи у другій половині
1950-х – на початку 1960-х рр. відносили покращення пропаганди
фізкультури та спорту, з метою чого не рідше двох разів на місяць
проводити спортивні вечори; проведення спартакіад вищого навчального закладу з різних видів спорту; проведення спортивних
змагань між студентами і викладачами, між студентами різних факультетів, між співробітниками, між різними вищими навчальними
закладами на першість міста, області, республіки; організація туристичних походів; підготовка значкістів ГТО; оздоровлення студентів у літніх спортивних таборах. При вищих навчальних закладах функціонували спортивні гуртки та секції з легкої атлетики,
тенісу, футболу, волейболу, баскетболу, боксу, веслування, плавання, шахів, гімнастики, акробатики, велоспорту, штанги, фехтування, кульової стрільби та ін. Завдяки активізації студентським самоврядуванням колективу вищого навчального закладу, яскраво
проводились спортивні свята.
Прикладом вияву спортивної активності студентів можна
вважати діяльність туристського клубу Одеського політехнічного
інституту «Романтик» [472], що почав своє існування у 1957 році,
й продовжує функціонувати і зараз. Діяти клуб почав завдяки ініціативі студентів, що були організаторами піших походів вихідного
дня. Не маючи спеціального спорядження і додаткового фінансування, завдяки вивченню туристської справи та тренувальних походів вихідного дня, студенти на канікулах звершували серйозні
гірсько-піші походи в Карпатах і Алтайських горах. В останніх студентами було відкрито новий перевал, названий перевалом одеських політехніків. Походи передбачали не тільки фізкультурну підготовку, але і пошукову роботу по вивченню історії рідного краю,
агітаційну роботу з населенням, вшанування пам’яті загиблих
у Великій вітчизняній війні. У Миколаївському кораблебудівному
інституті звершувались походи-експедиції на яхті «Антарктика»,
що несли додаткове дослідницьке навантаження. Наслідком походів були наукові роботи, творчі звіти, фотогазети, статті
у студентській пресі.
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Аналіз спортивної роботи у вищих навчальних закладах засвідчує, що завдяки студентській ініціативі урізноманітнювались
форми масової спортивної роботи, збільшилась кількість студентів,
охоплених нею.
Аналіз архівних джерел засвідчив, що наприкінці п’ятдесятих
років студентське самоврядування активно включається до такого
напряму роботи як суспільно-корисна. Створюються студентські
будівельні загони, що працюють на будівництві заводів та інших
об’єкті в у місті, країні; студентські бригади для здійснення сільськогосподарських робіт, праці на цілинних землях.
Студенти Дніпропетровського металургійного інституту працювали на будівництві доменної печі, Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту – Новокраматорського гірничо-збагачувального комбінату [101, с. 97]; Миколаївського педагогічного
інституту – на будівництві панорамного кінотеатру та будівництві
житлових приміщень [964, арк. 21] та ін. У 1962 році студенти київських вищих навчальних закладів, 1963 р. – київських і харківських, а згодом, й інших українських вищих навчальних закладів,
у літній період їздили в складі будівельних загонів на північ Казахстану [320]. Перебуваючи в складних кліматичних і побутових умовах, студенти будували ферми, будинки, промислові та сільськогосподарчі об’єкти.
Будівельні загони були школою не тільки трудової, але
й організаційної діяльності. В складних умовах студенти мали чітку
систему керівництва, підзвітності; розподіляли ресурси та організовували режим праці й відпочинку. Зароблені гроші ділили порівну, дотримувались прийнятого статуту і не порушували «сухий закон». Лише в останній день перебування на цілині, відбувалася
святкова вечірка, на якій посвячували у «цілинники», змушуючи
випити склянку горілки та поцілувати кельму [320]. Перші будівельні загони мали менше фінансування та гірші побутові умови.
В листопаді 1963 року, за розпорядженням Ради міністрів СРСР,
працедавці повинні були забезпечити для студентів гарні умови
праці та проживання, сплачувати заробітну платню еквівалентну
місцевій, компенсувати проїзд. А отже робота у будівельних загонах стала не тільки пригодою та трудовим подвигом, але і можливістю непогано заробити під час літніх канікул.
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Не можна вважати новаторством залучення студентів до праці, адже молодь працювала і у 20-х роках, облаштовуючи навчальні
та побутові приміщення, і під час відбудови країни після руйнувань
Великої вітчизняної війни, і на будівництві Каховської ГЕС і Південноукраїнського каналу в 1952 році [263, с. 303], проте масовість
розгорнутого робітничого руху дозволяє стверджувати про визначену тенденцію по активізації трудового виховання студентів
і включення їх до суспільно-корисної роботи.
В 1959 році, з виходом «Положення про самообслуговування
студентів у педагогічних учбових закладах», затвердженим Міністерством освіти УРСР 04.02.1959 року та Постановою ради міністрів
СРСР ЦК КПРС від 02.06.1959 р. № 603 «Про розширення самообслуговування в загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, дитячих будинках, професійно-технічних училищах, суворівських училищах, у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах» [769],
відбувається скорочення обслуговуючого персоналу вищих
навчальних закладів, із покладанням обов’язків підтримання ладу
в навчальних корпусах та гуртожитках на студентів.
До графіку навчальної роботи студентів додається трудовий
семестр, у ході якого студенти працювали у складі комплексних
бригад (під керівництвом професійних малярів, штукатурів, будівельників), у будівельних загонах або у підшефних колгоспах. Наслідком введення самообслуговування стає проведення силами студентів ряду заходів, як-от: підготовка навчальних приміщень до
зими; генеральне прибирання приміщень раз на тиждень; догляд
за присадибними ділянками вищого навчального закладу; виготовлення у майстернях громадсько-корисних речей; ремонт у навчальних корпусах, гуртожитках, спортивних таборах. Також студентами
здійснювались громадські роботи місцевого значення: озеленення
міст та автодоріг, перебирання картоплі на міських складах, будівництво місцевих об’єктів [964, арк. 21] тощо.
З метою забезпечення якісної роботи по самообслуговуванню,
при студентських гуртожитках створювались студентські ради. Їх
завданням була організація роботи студентів по самообслуговуванню та координація діяльності житлово-побутової, культмасової,
медико-санітарної та спортивної комісій. Студентську раду складали мешканці гуртожитків – активісти комсомольської та профспілкової організації.
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До компетенції житлово-побутової комісії входили питання
контролю за облаштуванням студентського побуту, дотримання
режиму праці та відпочинку студентами. Медико-санітарна комісія
перевіряла чистоту студентських помешкань, влаштовувала рейди,
наслідком яких могли бути догани, обговорення на комсомольських зборах, сатиричні публікації у студентській пресі. З метою дотримання чистоти у гуртожитку, влаштовували конкурси на кращу
кімнату. Крім того, житлово-побутова і медико-санітарні комісії
здійснювали контроль за харчуванням студентів: роботою буфетів
і їдальнь на предмет вартості харчування, його якості та різноманітності.
Культмасова комісія організовувала проведення в гуртожитку
вечорів відпочинку, лекцій, бесід, кінопереглядів, диспутів, зустрічей з визнаними майстрами своєї справи, – учителями, робітниками тощо. Спортивна комісія опікувалась організацією спортивних змагань, залученням студентів до роботи спортивних секцій та
масової спортивної роботи, забезпечувала проведення ранкової
зарядки для студентів у гуртожитку.
З метою стимулювання роботи по самообслуговуванню, наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років, запроваджено конкурси
на кращу організацію побуту, режиму праці та відпочинку студентів. У архівних джерелах знаходимо інформацію про такі конкурси
між Миколаївським кораблебудівним інститутом ім. адм.
С. Й. Макарова та Миколаївським педагогічним інститутом ім.
В. Г. Бєлінського [988, арк. 136–137; 989, арк. 36–41]. Підсумки конкурсу засвідчували покращення якості життя студентів, ріст їх свідомості та відповідальності за організацію побуту. Проте до недоліків самообслуговування у гуртожитках відносили цілодобове
чергування студентів, що було порушенням режиму праці та відпочинку. Попри зазначену проблему, самообслуговування студентів
значно заощаджувало бюджетні кошти, сприяло становленню їх
громадянської самосвідомості та підвищувало якість життя у вищих навчальних закладах.
Аналіз діяльності студентського самоврядування у досліджуваному періоді дозволяє визначити провідні тенденції, що впливали на розвиток студентського самоврядування у цей час: організаційно-процесуальні (уповільнення темпів русифікації з по~ 197 ~

верненням української мови викладання до вищої школи), структурно-змістовні (активізація трудового виховання студентів
і включення їх до суспільно-корисної діяльності), актуально-визначальні (послаблення тенденції тотального контролю громадського та особистого життя студентів, зростання активності студентів у науковій, спортивній та культмасовій діяльності).
З позицій концептуального підходу обґрунтовано закономірності діяльності студентського самоврядування у 1956-1963 роках:
– демократизація суспільного життя зумовлює демократизацію
діяльності вищих навчальних закладів;
– участь студентів в управлінні вищим навчальним закладом
спричиняє активізацію студентської діяльності у різних сферах: навчальній, науковій, художній, спортивній, трудовій;
– суспільно-корисна праця є школою розвитку дисципліни та
лідерських умінь;
– самообслуговування сприяє росту особистої відповідальності,
організованості та громадянської активності.
Незважаючи на те, що у досліджуваний період автономних органів студентського самоврядування не існувало, а системоутворювальними органами були комсомольська та профспілкова організації, ідея студентського самоврядування отримала розвиток
і реалізацію у численних самоврядних структурах, як-от: студентська рада; житлово-побутова, культмасова, медико-санітарна,
спортивна комісії; студентське наукове товариство; студентський
спортивний клуб; студентські будівельні загони та ін. А отже, період 1956–1963 рр. можна вважати періодом активізації студентського самоврядування.
3.2.4. Формалізм і заорганізованість студентського
самоврядування 1964-1979 рр.
Період 1964-1979 рр. позначено консерватизмом і стагнацією
цінностей радянської доби. Демократичні тенденції слабшали, сили бюрократизму і консерватизму не тільки взяли гору, а й дедалі
зміцнювалися. Утверджувався командно-адміністративний соціалізм, що породжував байдужість, соціальну пасивність суспільства.
Проте немає підстав розглядати 60-80-і роки як «чорний провал»,
період безвиході [436, с. 128]. У жовтні 1964 року на черговому пле~ 198 ~

нумі КПРС пролунала критика М. С. Хрущова за прорахунки
в економічному розвитку країни та була запропонована нова концепція розвитку суспільства на сталих марксистсько-ленінських
позиціях. У восьмій п’ятирічці (1966-1970 рр.) здійснені спроби децентралізації влади, переходу на якісні, а не кількісні показники
оцінки продуктивності діяльності. Проте старий бюрократичний
апарат чинив супротив, що призвело до згортання реформ
і посиленням застійних явищ у розвитку суспільства.
З 1963 по 1972 рр., за часи партійного керівництва П. Ю. Шелеста, відновлюються національні цінності, актуалізуються потреби самовизначення українців. У Києві, Львові функціонують клуби
творчої молоді, які стають центрами громадської діяльності шістдесятників [51, с. 128]. Інтелігенція вимагала реалізації національних, громадянських, світоглядних, релігійних прав. Хрущовська десталінізація створила ілюзію можливості реалізації демократичних національних цінностей. Проте з усуненням від влади
П. Ю. Шелеста, у 1972 році були проведені масштабні погроми тих,
хто мав демократичні та націоналістичні погляди.
Із підписанням СРСР у 1975 р. гельсінкської угоди, національний рух прогресивно налаштованої молоді та досвідчених дисидентів поновився, проте до 1980 р. приблизно три чверті членів української гельсінської групи отримали термін ув’язнення від 10 до
15 років. Решту було вислано з України. Деяким, аби заспокоїти
світову громадську думку, дозволили емігрувати [858, с. 635].
А отже реалізація студентською молоддю демократичних ініціатив
у період 1964-1979 рр. регламентувалась партійними та комсомольськими доктринами. Особливо жорстко обмеження студентської громадянської ініціативи спостерігалось з приходом до партійного керівництва В. В. Щербицького, який почав свою діяльність
з партійних чисток, русифікації та поступанням національними інтересами.
Аналіз наукової, історичної літератури та архівних джерел дозволив визначити наступні тенденції, що мали місце у вищій школі
в 1964 -1979 рр. Партійна доктрина була визначальною для функціонування всіх сфер діяльності, включаючи і освітньо-виховну діяльність вищих навчальних закладів. Зміни в науці та техніці вимагали змін у системі підготовки фахівців, проте навчальні програми
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практично не зазнавали коректив. Загальна тенденція екстенсифікації мала вплив і на сферу вищої освіти. Кількість навчальної інформації зростала, збільшувалась кількість аудиторних занять. Самостійна робота студентів здебільшого відзначалась формалізмом.
Внаслідок збільшення ваги адміністративних методів керівництва,
коли тотального контролю зазнавало навчальне, громадське, особисте життя студентів, створювались умови для формування інертності мислення та діяльності студентів.
Поруч із негативними тенденціями, мали місце спроби активізації студентського самоврядування. В середині шістдесятих років відділ студентської молоді ЦК ВЛКСМ докладав зусиль до розвитку студентського самоврядування на базі комсомольської
організації. Варто зазначити, під час функціонування ВЛКСМ інші
додаткові органи студентського самоврядування, що були б незалежними від комсомольської організації, не створювались.
У квітні 1966 року проведено першу всесоюзну студентську
конференцію, де слухались питання активізації участі студентських колективів в організації навчально-виховного процесу та визначення суті та ролі студентського самоврядування в означеному
процесі. Делегати конференції прийшли до висновку, що студентське самоврядування не повинно бути самоціллю, а виконувати
роль засобу виховання молодих спеціалістів, визначення прав та
обов’язків студентів, відповідальності, здатності приділяти увагу
всім сферам студентського життя. Бути методом виховання самостійності та активності.
Делегати конференції визначили коло повноважень студентського самоврядування: право вносити зауваження та побажання
щодо якості навчання, змісту навчальних планів, інших сфер життєдіяльності вищого навчального закладу з подальшим розглядом
пропозицій на засіданнях ради вищого навчального закладу, де остаточне рішення приймає очільник закладу; шефство груп старшокурсників над першокурсниками з метою адаптації останніх до вузівського життя; участь у роботі комісій по призначенню стипендій, відрахування та поновлення, розподілу випускників, складанні
розкладу занять; розвивати науково-дослідну діяльність студентів;
підтримувати практику студентського самообслуговування. Незважаючи на декларування участі в управління студентським життям,
центральна роль належала керівництву вищого навчального закла~ 200 ~

ду, що керувалось партійними доктринами та інструкціями профільних міністерств і відомств.
Крім того, загальний рівень студентської активності, порівняно з періодом «відлиги», значно знизився. Комсомольські функціонери пояснювали дане явище покращенням життя студентів,
споживацьким ставленням до дійсності. Проте аналіз історичної
літератури та архівних джерел призводить до висновку, що зниження активності органів студентського самоврядування – наслідок заорганізованості, формалізму та обмеження свободи думки,
індивідуального вияву власної особистості, що сприймалась лише
у нерозривній єдності з колективом. Соціолог В. В. Овчинніков пояснює зниження студентської активності у середині шістдесятих
і неспроможністю комсомолу виконати місію організатора
студентського самоврядування в нових умовах, дібрати адекватні методи і форми роботи. За свідченням дослідника, більшість студентів відзначали відсутність будь-якої роботи в групах, окрім
збирання членських внесків [514, с. 71]. Хоча наведені В. В. Овчинніковим висновки стосуються російських студентів, ситуація
у вітчизняних вищих навчальних закладах також не визначалась
ростом активності та демократизму.
Система студентського самоврядування у 1964-1979 рр. продовжувала функціонувати на основі принципів централізму,
підзвітності, взаємозалежності, дисципліни, підкорення більшості,
розгортання критики та самокритики. Основними цілями студентського самоврядування можна визначити: підвищення комуністичної свідомості та самосвідомості; виховання особистої та колективної відповідальності; формування працелюбності на основі
суспільно-корисної діяльності та самообслуговування; активізація
соціальної активності; підвищення успішності навчання; активізація наукової роботи студентів; посилення військово-патріотичного
та інтернаціонального виховання; формування здорового способу
життя студентів засобами спорту та туризму; естетичне виховання
студентів через культмасову роботу.
На Всесоюзному зльоті студентів у 1978 році Л. І. Брежнєв заявив: «Ми кровно зацікавлені в тому, щоб студент ріс людиною
з яскраво вираженою громадською жилкою, не мислив себе поза
колективом» [977, арк. 41]. Дана теза визначила розвиток студент~ 201 ~

ського самоврядування доби застою, коли поруч з високою колективною активністю відсутні умови для активності індивідуальної,
що нівелює смисли такої діяльності, знецінює її для конкретної
людини. Сутність та стан студентського самоврядування мають
пряму залежність від рівня розвитку демократичних тенденцій
у суспільстві та соціального замовлення [166, с. 20]. Доба стагнації
зумовила формалізм і у студентських колах.
Науковий інтерес для нашого дослідження становлять публікації, у яких досліджується діяльність громадських організацій вищих
навчальних закладів. Так, у статті К. К. Кондратюка «Роль громадських організацій вузу у комуністичному вихованні студентів» [302]
здійснено аналіз функціонування комсомольської організації Львівського університету, як центральної ланки освітньої роботи зі студентами, що характерно для періоду початку 20-х – кінця 80-х рр. ХХ
століття. Визначено основні форми освітньої роботи зі студентами:
тематичні вечори, книжкові виставки, бібліографічні огляди, читацькі конференції, тижні інтернаціональної дружби, зустрічі з відомими
особистостями. Автором відстежено діяльність студентських наукових об’єднань; суспільно-політичного клубу революційних, бойових,
трудових традицій як складової військово-патріотичного виховання
студентів університету; клубу інтернаціональної дружби «Меридіан».
У статті відображено й рух студентських будівельних загонів та загонів безоплатної праці, кошти від діяльності яких передавалися на будівництво шкіл і дитячих садків, спорудження пам’ятників та до
фонду солідарності з народами, що борються за свою свободу.
Примітним є те, що автор відзначає автономію та самодостатність профспілкової організації відносно ВЛКСМУ: профспілкова організація не повторює форм і методів ідеологічної роботи
партійної і комсомольської організацій, а використовує такі з них,
які відповідають її завданням в умовах вузу [302, с. 8]. До юрисдикції профспілкової організації Львівського університету, за словами
автора, входила і художня самодіяльність, що передбачала діяльність хорових, вокально-інструментальних, драматичних, танцювальних колективів.
Аналіз наукової літератури та архівних джерел свідчить про
те, що структура студентського самоврядування не зазнала значних
змін, порівняно з 1956-1963 рр. (рис. 3.6). На чолі студентського самоврядування були комсомольські збори вищого навчального за~ 202 ~

кладу. Комсомольська організація здійснювала керівництво студентським життя. На факультетах, в академічних групах регулярно
проводились комсомольські збори.
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Рис. 3.6. Структура студентського самоврядування у 1964-1979 рр.

«У період зрілого соціалізму підвищується роль профспілок
у суспільно-політичному житті. Це зумовлюється грандіозністю
економічних завдань, піднесенням творчої активності мас, розвитком соціалістичної демократії, поглибленням ідейно-політичної
й культурно-виховної роботи» [263, с. 474]. З таким пафосом характеризують діяльність профспілок у радянську добу.
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Якщо комсомольська організація виконувала функції ідеологічного контролю, загальної організації студентського життя, то
профспілкова безпосередньо займалась навчальною, трудовою,
спортивною, естетичною сферами діяльності студентів.
З діяльністю профспілок пов’язаний рух наставництва, що
отримав поширення в 1970-х роках. На виробництві, у викладанні,
на військовій службі він знаходив виявлення через прикріплення
молодих кадрів до більш досвідчених з метою кращої адаптації та
входження в роботу в нових умовах. У студентських колах практикувалось наставництво старшокурсників над першокурсниками,
введення їх до громадського життя, знайомство з вимогами до організації навчального процесу та позааудиторної діяльності.
Наставництво входило до шефської діяльності студентського
самоврядування. Крім цього, шефська діяльність включала допомогу
школам у організації роботи гуртків технічної творчості, художньої
самодіяльності; організацію свят і концерті в у школах, на підприємствах, у колгоспах; просвітницьку роботу в підшефних організаціях;
допомогу дитячим кімнатам міліції у роботі з неповнолітніми.
Значна увага приділялась організації наукової роботи студентів. За ініціативи студентського самоврядування та кафедр створювались студентські наукові товариства, що сприяли поглибленню знань студентів, виробленню практичних умінь дослідної
роботи та навичок як науковця, так і керівника наукового об’єднання. Саме тут проявлялась самостійність, формувались навички
конструктора, організатора, експериментатора [887, арк. 178]. Рівень самостійності студентів у науковій роботі визначався мірою їх
підготованості та обдарованості.
Студентське наукове товариство включало всі наукові гуртки
та студентські проектно-конструкторські бюро вищого навчального закладу (рис. 3.7).
До складу ради студентського наукового товариства входили
кращі студенти-члени наукових гуртків та проектно-конструкторських бюро, члени лабораторії наукової організації праці студентів, керівник проектно-конструкторського бюро, викладачікерівники гуртків та груп проектно-конструкторського бюро. Головою студентського наукового товариства обирали кращого студента-активіста та науковця.
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Рис. 3.7. Схема роботи студентського наукового товариства
у 1964-1979 рр.

Студентське наукове товариство займалось питаннями організації діяльності студентських наукових гуртків та проектноконструкторських бюро, лабораторій; проводило факультетські та
вузівські студентські конференції, конкурси на кращу студентську
наукову роботу; ініціювало преміювання кращих студентів відрядженнями до Києва, Москви, Ленінграду, підпискою науково-популярних журналів або зібранням творів видатних діячів, путівками
на відпочинок за рахунок профспілкового комітету; організовувало
вечори зустрічей членів студентського наукового товариства з раціоналізаторами та винахідниками; випускало бюлетень студентського наукового товариства.
Студентські наукові конференції на рівні факультетів та на
рівні вищого навчального закладу могли проводитись один-два рази на рік. За згадками членів студентського наукового товариства
ім. М. Д. Довгялло, Донецького медичного університету ім. М. Горького, один раз в рік весною, в квітні або березні, проводили загальноінститутську підсумкову наукову конференцію. Вона проходила
зазвичай протягом двох днів, переважно в четвер і п’ятницю.
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В четвер збиралися і слухали доповіді, підводили підсумки роботи.
Пленарне засідання проводили в п’ятницю. Конференції проходили завжди при великій кількості слухачів, не дивлячись на кінець
робочого тижня. Кращі студентські доповіді у вигляді оформлених
статей подавались на Всеукраїнські та Всесоюзні студентські профільні конференції, за результатами яких видавались збірники
наукових праць. Результатами наукових досліджень студентів були
і конкурсні роботи, що захищались на рівні вищого навчального
закладу, республіканському та загальносоюзному рівнях.
Примітним було те, що до складу наукових гуртків могли входити два-три студенти, і викладачі обстоювали таку кількість захоплених наукою. Так у протоколі № 11 засідання ради Миколаївського
педагогічного інституту ім. В. Г. Бєлінського від 27 травня 1965 році
знаходимо виступ викладача І. Я. Журби, яка зазначає: «Не згодна
з тим, що критерієм успішності роботи наукового гуртка є кількість
його учасників та кількість засідань» [969, арк. 48]. Така кількість
студентів для періоду 1965-1979 рр. була цілком прийнятною, про
що свідчать і записи в протоколах засідань інших вищих навчальних
закладів [886, арк. 14]. Відмова від формалізму та заняття зі здібною
молоддю, що виявляє хист до науки, давало хороші результати
у діяльності наукових гуртків досліджуваного періоду.
Дослідження засвідчило, що основними формами науковотехнічної діяльності студентів були: розробка окремих питань теорії у формі доповідей студентів у гуртках і на студентських конференціях; участь у налагодженні та випробуваннях механізмів, що
проводились у порядку співдружності кафедр і виробництва;
участь у конструктивній розробці приладів та знарядь, необхідних
для проведення випробувань; участь у проектуванні дослідницьких
стендів у лабораторії кафедри; участь студентів у науковій роботі
експериментального та теоретичного характеру.
Студентські проектно-конструкторські бюро являли собою госпрозрахункову одиницю вищого навчального закладу, що отримувала фінансування із спецфондів або власних коштів. СПКБ створювались на вимогу потреб виробництва, за ініціативи кафедр, дирекції вищого навчального закладу, партійної і комсомольської організації. Робота СПКБ здійснювалась у позанавчальний час. Викладачі
отримували оплату за виконаними угодами, а студенти – за нарядами. При чому, якщо результати роботи у проектно-конструкторсь~ 206 ~

кому бюро покладались в основу курсових або дипломних проектів,
то оплата викладачу не могла здійснюватись, адже даний вид діяльності мав закладатися в навчальне навантаження викладача.
Студентське проектно-конструкторське бюро працювало, як
виробниче об’єднання, маючи раду колективу, – раду СПКБ, до
складу якої входили начальник СПКБ, керівники груп та кращі студенти. СПКБ поділялось на групи, в залежності від виду виконання
робіт. Плани виконання робіт складались студентами з викладачами, а виконавцями були студенти, запропоновані деканатами,
комсомольською організацією вищого навчального закладу.
Така організація праці готувала студентів до майбутньої наукової та професійної діяльності, крім того, важливим фактором
стимулювання пізнавальної і трудової активності слугувала оплата
праці студентів.
Лабораторія наукової організації праці студентів (НОП)
займалась вивченням планування позааудиторної роботи. На основі аналізу даних матеріалів деканати вносили корективи до графіку
навчального процесу. Студентам-членам наукових гуртків та проектно-конструкторських бюро, пересічним студентам надавались
рекомендації по оптимізації організації процесу навчання та наукової праці. За виданими рекомендаціями студентам надавали
книги з графіком навчального процесу та порадами по його ефективному здійсненню.
Вивчення наукової літератури та архівних джерел засвідчило
про існування в ряді вищих навчальних закладів України лабораторій конкретних соціологічних досліджень, активними учасниками
яких, поруч із викладачами, були і студенти. Соціологічні лабораторії функціонували у Київському, Харківському, Львівському,
Одеському університетах [666, с. 91], Миколаївському кораблебудівному інституті. Особливо значущим є те, що у 1970 р. лабораторія конкретних соціологічних досліджень по вузівській тематиці
вивчає за завданням Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР стан та шляхи вдосконалення студентського самоврядування. Матеріали цих досліджень використовуються деканатами,
громадськими організаціями інституту при плануванні ідейновиховної роботи серед студентів [914, с. 33] у сімдесятих роках. Отже студенти були долучені до вивчення засад студентського само~ 207 ~

врядування, і на державному рівні приділялась увага аналізу даного питання, що створило передумови для початку перших демократичних змін у середині вісімдесятих років.
Здійснений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що
у 1964 –1979 рр. наукова робота студентів у вищих навчальних
закладах здійснювалась на високому рівні. Недоліки попередніх
років, як-от: розбіжності тематики гуртків та кафедральної
і загальної тематики вищого навчального закладу, відрив наукових
досліджень від потреб виробництва та школи, було значною мірою
зменшено. Наукові гуртки гуманітарного спрямування стали знаходити більшу реалізацію через участь студентів у конференціях
різного рангу, виступах гуртківців перед студентами, населенням.
Позитивною тенденцією була активізація діяльності лабораторій
наукової організації праці студентів та створення лабораторій
конкретних соціологічних досліджень. Закладення в основу керівництва науковою діяльністю самоврядної студентської активності,
є позитивним явищем. Хоча центральну роль продовжували відігравати очільники вищого навчального закладу та комсомольська
організація.
Аналіз наукової літератури та архівних джерел свідчить про
значну увагу до розвитку фізичної культури і спорту через діяльність студентських спортивних клубів. За ініціативи профспілки
студентів та кафедр фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах функціонували спортклуби, діяльність яких координував студентський сектор спортивно-оборонної роботи.
Спортивний клуб об’єднував студентів-учасників спортивних
секцій та активістів різних груп спортивної підготовки. Фізкультурна робота у вищий школі передбачала наявність декількох відділень: підготовчого, спеціального та відділення спортивного вдосконалення [922, арк. 54], що вирізнялось найвищим рівнем спортивної майстерності. Фізкультурно-комсомольський актив збирався не рідше одного разу на місяць з метою планування спортивних
заходів, координації їх підготовки та проведення.
Основними формами сектору спортивно-оборонної роботи
були проведення спартакіад на першість курсів, факультетів, вищого навчального закладу; організація змагань студентів і співробітників, зустрічей з командами інших вищих навчальних закладів,
спортивних свят, спортивних вечорів, днів відпочинку, сезонних
~ 208 ~

спортивних ігор студентів; підготовка спортсменів-розрядників,
значкістів ГПО, громадських спортивних інструкторів; організація
походів на шлюпках, яхтах, лижах, велосипедах, піших походів; організація діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл на громадських засадах; забезпечення проведення ранкової гімнастики
в гуртожитках; виготовлення спортивних стендів.
На базі вищих навчальних закладів працювала велика кількість спортивних секцій (баскетбол, бокс, волейбол, велоспорт,
гімнастика, академічне веслування, веслування на байдарках, народне веслування, легка атлетика, важка атлетика, вітрильний
спорт, плавання, ручний м’яч, кульова стрільба, шахи, веслування
на морських ялах, бадмінтон, настільний теніс, підводний спорт,
акробатика, туризм та ін.), що дозволяло задовольняти спортивні
запити студентів, зміцнювати їх здоров’я та брати участь у спортивних змаганнях різного рівня.
Студентська самоврядна активність у галузі фізкультури та
спорту знаходила реалізацію й при ініціюванні студентами організації праці та відпочинку в студентських спортивних таборах під
час канікул. Силами студентів облаштовувались спортивні табори,
будувались спортивні майданчики та корпуси для проживання,
харчування, задоволення спортивних потреб.
Студенти здійснювали походи вихідного дня, або тривалі походи у місячний термін, проходячи шляхами героїв Великої вітчизняної війни. Відчути особливий колорит, сповнити похід романтикою допомагала нетрадиційна форма проведення, наприклад,
нічний шлюпочний похід [977, арк. 79], зустріч учасників кількаденного походу на світанку в рідному місті. Під час здійснення походів,
працювали студентські пошукові загони по збиранню матеріалів
про партизанський рух часів Великої вітчизняної війни, про загиблих під час військових дій. Крім того, під час походів організовували зустрічі з місцевим населенням, на яких проводили лекції,
концерти, спортивні змагання, здійснювали шефську допомогу.
Наслідком проведення походів було заснування клубів дружби народів СРСР, музеїв, кімнат і куточків бойової та трудової звитяги,
закладання пам’ятників та обелісків героям.
Діяльність студентських спортивних товариств була досить
серйозною і часто не поступалась професійному спорту. Зокрема,
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студенти-члени вузівського спортивного клубу «Азимут», уперше
в історії радянського вітрильного спорту здійснили крейсерське
плавання на яхті «Арктика» через п’ять морів: Чорне, Егейське, Адріатичне, Середземне, Мармурове [921, арк. 52]. Студенти Київського політехнічного інституту займались двадцяти восьма видами
спорту, а під час IV спартакіади народів СРСР у 1967 році, до збірної України входило 80 спортсменів КПІ [827]. У період 1964 1979 рр. було нормою, коли вищі навчальні заклади неспортивного
профілю здобували значні спортивні досягнення на республіканському та союзному рівнях.
Інтерклуби, що існували в структурі студентського самоврядування, об’єднували студентів з інших союзних республік. Результатом роботи цих структурних одиниць були зустрічі
інтернаціональної дружби, концерти у вищих навчальних закладах та
підшефних організаціях, на яких студенти знайомили із культурою
своєї батьківщини. Інтернаціональне виховання у вищих навчальних закладах досліджуваного періоду передбачало також функціонування на базі навчальної установи гуртків розмовної англійської,
німецької, французької мови.
Аналіз діяльності студентського самоврядування у галузі фізкультурної, спортивної та оборонної роботи, призводить до
висновку про функціонування значної кількості спортивних секцій,
де студенти могли б удосконалювати свій фізичний розвиток. Великої популярності набув студентський туризм та відпочинок
у студентських спортивно-оздоровчих таборах. Новоутворенням
досліджуваного періоду стала діяльність студентських інтерклубів,
що сприяло адаптації студентів інших союзних республік до нових
умов проживання та навчання, а також забезпечувало реалізацію
завдань інтернаціонального виховання. Найважливішою умовою
успішності даних напрямів діяльності була можливість студентів
проявити ініціативу та самостійність при організації походів та при
їх проведенні, в ініціюванні створення інтерклубів, що за формою
нагадували студентські земляцтва 1920-х років, проте за змістом,
на жаль, не виконували таких захисних функцій, реалізуючи передусім ідеологічні завдання.
Вивчення наукової літератури та архівних документів свідчить, що основними формами культмасової роботи бути концерти,
фестивалі, конкурси-огляди студентської самодіяльності, конкур~ 210 ~

си-огляди студентської пісні (серед яких були такі як «Гітара–73»),
конкурс естрадних мініатюр, вечори.
Діяльність сектору культмасової роботи у структурі студентського самоврядування демонструє функціонування структурної одиниці, в даному випадку, художньої самодіяльності студентів, обтяженої великою кількістю ідеологічних надбудов: художня рада
вищого навчального закладу, що складалась з команди цензоріввикладачів та профспілково-комсомольських активістів, які організовували та регламентували студентську самодіяльність вищого навчального закладу; культкомісії факультетів, до складу якої входили
комсомольські та профспілкові активісти факультету та заступник
декана з виховної роботи. А отже робота гуртків художньої самодіяльності (до яких належали хоровий, народного танцю, бального
танцю, вокальні та вокально-інструментальні ансамблі естрадного,
етнографічно-фольклорного
спрямування,
літературно-творчі
об’єднання, духовий оркестр, студентський театр мініатюр, театр
розмовного жанру, ізостудії тощо) ускладнювалась. Вона обумовлювалась відповідністю репертуару провідним завданням ідейновиховної роботи у вищому навчальному закладі, що звісно, узгоджувалось із рішеннями чергового пленуму, партійного з’їзду, наради керівників вищих навчальних закладів; та передбачала слідування прямим вказівкам керівництва: посилити масовість усіх
жанрів, підвищити ідейно-художній рівень репертуару та майстерності [889, арк. 77]. На засіданнях рад вищих навчальних закладів
говорили про виховання пильності та необхідність належного контролю за репетиціями вечорів і стінною пресою [920, арк. 58; 970,
арк. 6]. А отже, попри наявність значної кількості гуртків, умови для
вияву студентської активності в галузі художньої самодіяльності були несприятливі.
Свідченням авторитарних тенденцій у вищих навчальних закладах є також і штучне створення сектору друку та наочної агітації в структурі студентського самоврядування. Відтепер студентська преса підлягає централізованому контролю редакційно-видавничої комісії з комсомольських активістів і викладачів, як правило,
кафедри марксизму-ленінізму, що суворо стежать за ідеологічним
наповненням номерів та відсутністю «сумнівної» інформації. Під
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контроль комісії підпадають багатотиражні вузівські газети, стінна
преса і радіогазети, що найбільш поширені в гуртожитках.
Аналіз засвідчив, що суспільно-корисна діяльність студентів,
порівняно з 1950 – початком 1960-х рр., продовжує здійснюватись
досить активно. Це знаходить вияв у роботі комплексних студентських бригад, до складу яких, поруч із студентами, входять професійні працівники-консультанти. Студентські бригади ремонтують
навчальні корпуси, гуртожитки. Працюють на об’єктах міста, області. Силами студентів наводиться лад на вузівських присадибних
ділянках, підтримується порядок у корпусах, гуртожитку.
Студентська рада гуртожитку координує житлово-побутові,
культмасові, медико-санітарні, спортивні аспекти життя студентівмешканців гуртожитків. Що свідчить про збереження студентської
самоврядної активності у гуртожитках. За порядок відповідають
студентські коменданти, чергові, старші по поверху. Студентською
радою здійснюється контроль за якістю обслуговування та якістю
харчування студентів у їдальні. Регулярно проводяться вечори відпочинку, літературно-музичні вечори, науково-популярні лекції,
КВК, диспути, кіноперегляди, спортивні змагання.
Новою формою для середини 1960-х років стало проведення
змагань клубу веселих і кмітливих, що мали місце і в гуртожитках, і
в масштабах вищого навчального закладу, і між командами різних
вищих навчальних закладів. Поява КВК зумовлена ідеями Сергія
Муратова, Альберта Аксерольда, Михаїла Яковлева, що знайшли
реалізацію спочатку в телепроекті «Вечір веселих запитань», який
вийшов на екрани у 1957 році. Це була пізнавально-розважальна
гра з глядачами у телестудії. В 1961 році передача трансформувалась у змагання команд у кмітливості та винахідливості, й отримала назву КВК, однойменну з маркою телевізору КВН–49. Передача мала велику популярність, і у середині 1960-х в КВК грали
у вищих навчальних закладах, школах, на підприємствах. До 1971
року телепроект КВК виходив на екрани, після його було закрито
через «гострі» жарти, які здались неприйнятними голові Держтелерадіо СРСР Сергію Лапіну. Сувора цензура телебачення та регламентація студентської самодіяльної активності підтверджує стійкі
авторитарні тенденції на теренах колишнього СРСР.
До викладачів ставляться більш високі вимоги щодо відвідування гуртожитків з метою додаткового контролю за життям сту~ 212 ~

дентів і проведення просвітницької роботи з питань «пропаганди
здорового способу життя, комуністичної поведінки у побуті» [969,
арк. 50]. З цією ж метою використовується стінна преса, радіо, фотовітрини, листи-блискавки. Посилилась роль кураторів академічних груп, основним завданням яких є створення студентського колективу. Проте як основне знаряддя створення колективу використовували словесні методи, серед яких домінували політінформації.
Перевага словесного підходу над діяльнісним формалізує роботу
куратора і залишає питання формування колективу на розсуд лідерів групи: профорга та старости.
«В роботі по покращенню побутових умов використовується соціалістичне змагання між групами, кімнатами, факультетами шляхом проведення огляду-конкурсу на кращу кімнату» [969, арк. 50].
Проводяться республіканські конкурси на кращу організацію умов
праці, побуту і відпочинку студентів під егідою Міністерства освіти
України, Республіканського комітету профспілки працівників освіти,
вищої школи та наукових установ. Змагальний характер даних заходів стимулює студентів дотримуватись порядку у гуртожитках, проте
постійний контроль та оцінка стану кімнат у гуртожитку є втручанням в особистий простір студентів і порушує демократичні засади їх
існування. Особливо, якщо додати, що в гуртожитках здійснювався
суворий контроль за моральним обличчям мешканців, практикувалось функціонування «жіночих» і «чоловічих» гуртожитків, визначався регламент спілкування та суворий режим роботи гуртожитку.
Здійснений аналіз свідчить про те, що у 1964 -1979 рр. рух студентських будівельних загонів продовжує активно функціонувати
та посилюватись. У 1966 році уряд СРСР звертається до молоді [513]
із закликом взяти участь у найважливіших будівництвах п’ятирічки. 26 травня 1967 р. прийнята Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо покращення організації та підвищення ефективності літніх робіт студентів» [248]. У даній постанові
визначені питання контингенту студентів, що працюють у складі
студентських будівельних загонів, порядок їх відрядження на місця
роботи, забезпечення умовами для праці та проживання, фінансування, оплати праці на основі господарчих угод. У вересні 1967 року президія Всесоюзної центральної ради профспілок затвердила
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типові угоди на роботи студентських будівельних загонів, що оптимізувало взаємодію замовників робіт і студентів.
З грудня 1966 року практикується проведення всесоюзних
зльотів студентських будівельних загонів, координація їх діяльності шляхом створення штабів студентських будівельних загонів при
профільних міністерствах.
У 1967 році діяльність студентських будівельних загонів централізується шляхом взаємодії з новоствореним Центральним штабом
студентських будівельних загонів, функціонуванням Всеукраїнського
та обласних штабів, штабів вищих навчальних закладів під егідою ЦК
ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ. В листопаді 1969 року ЦК ВЛКСМ ухвалив «Положення про студентський будівельний загін», «Положення про обласні, крайові, республіканські штаби студентських будівельних загонів». У 1970 з’являється офіційний Статут всесоюзних студентських
будівельних загонів, а в 20 травня 1977 року Постановою Секретаріату ЦК ВЛКСМ затверджено Статут студентського загону.
Впорядковується і структура робочого, або лінійного студентського будівельного загону (рис. 3.8).
Керівництво діяльністю студентського будівельного загону
здійснювалось командиром СБЗ, що розпоряджувався касою загону, відповідав, поруч із скарбничим, за фінансову звітність. Комісар керував політичною та культмасовою роботою, був головою
комсомольської організації будівельного загону. Посади командира та комісара були керівними і, за Положенням про студентський
будівельний загін, виборними, проте кандидатури затверджувало
партбюро вищого навчального закладу та комітет ВЛКСМ.
Як і в академічних студентських групах, у кожному будівельному
загоні були політінформатори, лектори, що дбали про ідейне виховання колективу та виступали з доповідями перед місцевим населенням.
Дорадчими командиру та комісару були штатні одиниці майстра, бригадира, квартир’єра, скарбничого, завгоспа, лікаря. Разом вони становили штаб студентського будівельного загону, і ухвалювати
найважливіші рішення повинні були колегіально, що є демократичною ознакою функціонування студентських будівельних загонів.
Майстер відповідав за виробничу діяльність, був прорабом будівництва. До його обов’язків входила оцінка фронту робіт та визначення їх кошторису, перемовини з замовниками робіт. Майстер
регулював розподіл фонду заробітної платні за коефіцієнтом трудо~ 214 ~

вої участі. Брав участь у виробничих нарадах замовників. Відповідав
за техніку безпеки та трудову дисципліну; документацію (трудові
книжки, посвідчення про присвоєння певних кваліфікацій).
Центральний штаб студентських будівельних загонів
Український штаб студентських будівельних загонів
Обласний штаб студентських будівельних загонів
Штаб студентських будівельних загонів внз

Студентський будівельний загін
Український штаб студентського будівельного заШтаб СБЗ
гону
командир

комісар
політінформатор

майстер
бійці

лектори

бригадир
квартир’єр

художник

завгосп

кухар
літописець

скарбничий
лікар

Рис. 3.8. Структура функціонування студентського
будівельного загону

До складу студентського будівельного загону могло входити
декілька бригад від п’яти осіб. Вони були студентськими зі студентським керівником, або комплексними, що об’єднували професійних
працівників і їх бригадира зі студентами. В останньому випадку,
студентський бригадир виконував функції заступника бригадира.
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Обов’язки квартир’єра, як правило, виконували командир,
майстер, завгосп, бригадир або кухар у підготовчий період діяльності студентського будівельного загону. Квартир’єр з’ясовував
точне місце розташування загону, та перед приїздом студентів облаштовував місце їх проживання, приймав побутове майно, інструменти, необхідний інвентар. А після закінчення роботи студентського будівельного загону організовував його від’їзд.
Завгосп був матеріально відповідальною особою загону, зберігав майно та гроші, зароблені студентами. Скарбничий виконував
обов’язки бухгалтера. Був матеріально відповідальним за касу будівельного загону, фінансову звітність.
У якості лікаря загону, або сандвійки (лікаря та медсестри)
відряджали студентів або аспірантів медичних вищих навчальних
закладів. Медики виконували лікарські обов’язки, проте могли
приєднуватись до роботи студентських бригад з метою додаткового заробітку. Крім того, до обов’язків лікарів входило забезпечити
попередній медогляд бійців та забезпечення проведення перед виїздом на роботу щеплень, у разі необхідності; зібрати відповідну
медичну документацію.
Кухар також був представником з іншого, за профілем, вищого
або середнього спеціального навчального закладу. Він приєднувався до будівельного загону за умов віддаленості загону від централізованого харчування на об’єктах.
Зазвичай студентські будівельні загони мали літописця, що
фіксував події загону та художника, до обов’язків якого входив випуск стіннівок для бійців і місцевого населення.
24 червня 1970 року вийшла Постанова ЦК ВЛКСМ «Про факти
грубого порушення трудової та фінансово-господарчої дисципліни
в окремих студентських будівельних загонах». До найбільш частих
порушень відносили поєднання обов’язків скарбничого та завгоспа, що призводило до фінансових маніпуляцій; виписування фіктивних відряджень квартир’єрам, що хоча й надавали проїзні документи, проте вони не підкріплювались реальною присутністю
у місці відрядження. Наступні десять років діяльність студентських
будівельних загонів підпадала під більший контроль. Підтвердження чому знаходимо в архівних документах [923, арк. 46], коли
за наслідками роботи студентських будівельних загонів оголошу~ 216 ~

вались як подяки окремим студентам, так і догани несумлінним
членам студентських будівельних загонів.
У студентських будівельних загонах зберігались традиції «сухого закону», що у деяких будівельних загонах прийняло форму ритуалу «закопування зеленого змія» за декілька днів до виїзду на місце
робіт. Проводились дні спорту, дні Нептуна, дні молодого бійця та ін.
Традиції відігравали значну роль у згуртуванні студентського колективу та сприяли утвердженню засад студентського самоврядування.
Діяльність студентських будівельних загонів ретельно планувалась за графіком: перший тиждень – організаційна робота, другий –
тиждень дружби, третій тиждень проходив під гаслом «За високу
культуру, комуністичний побут села», четвертий – «За мир і дружбу,
за солідарність, за пролетарський інтернаціоналізм», п’ятий – тиждень науки та пропаганди наукових знань, шостий – тиждень мистецтва та поезії, сьомий – ударний, – «Всі об’єкти під ключ!» [972,
арк. 54]. Студенти, крім трудової діяльності, виконували агітаційну,
пошукову роботу, організовували спортивну діяльність; силами художньої самодіяльності проводили концерти, вистави.
Робота у студентських будівельних загонах сприяла підвищенню управлінської культури та лідерських навичок студентів. За
відомостями соціологічних досліджень 1967-1978 рр., якщо до участі в трудовому семестрі студенти в основному боялись здійснювати керівництво колективом, то після роботи в загонах 50 % командирів висловлювали готовність займатися організаційною діяльністю [248]. Бійці студентських будівельних загонів повторювали
свої «трудові подвиги» не один рік.
Попри наявність недоліків у системі суспільно-корисної діяльності студентів, як-от: окремі порушення фінансової та трудової
дисципліни, суворі умови побуту та праці студентів, відсутність
виборності на керівні посади у самоврядуванні загонів, засилля
форм ідеологічної роботи, варто відзначити значну роль студентських будівельних загонів у формуванні особистості лідера завдяки
наступним умовам: формування соціальної зрілості через відповідальне ставлення до праці, майна; вироблення організаторських
умінь; становлення самостійності за умов ситуацій прийняття рішень; формування виконавчої дисципліни; згуртування колективу
через участь у різних видах діяльності.
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Зважаючи на прицільну увагу органів партійного керівництва
до питань ідеологічного виховання студентів, особливе місце
у структурі функціонування студентського самоврядування належало навчанню комсомольсько-профспілкового активу та діяльності факультету громадських професій.
Постанови ЦК КПРС «Про заходи щодо поліпшення підготовки
спеціалістів та вдосконалення керівництва вищою та середньою
спеціальною освітою в країні» (1968), «Про заходи щодо подальшого розвитку суспільних наук та підвищення їх ролі в комуністичному будівництві» (1968), «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вищої освіти в країні» (1972), «Про дальше поліпшення
ідеологічної, політико-виховної роботи» (1978) та Політбюро ЦК
КПУ «Про завдання щодо подальшого покращення ідейно-виховної
роботи зі студентами вищих навчальних закладів республіки»
(1970) визначали завдання ідейно-виховної роботи у вищій школі.
Основними серед них були: посилення ідеологічної спрямованості
лекцій; проведення «Дня викладача», коли читались лекції ідеологічної та науково-популярної спрямованості; проведення бесід
з викладачами і студентами; забезпечення відповідної наочної агітації; активізація діяльності факультету громадських професій;
реалізація завдань морального, естетичного, трудового, розумового та фізичного виховання; інтернаціональне та військовопатріотичне виховання молоді; проведення соціалістичних змагань між групами, курсами, факультетами за гідну зустріч дат червоного календаря (наприклад, п’ятдесятиріччя революції); заохочення кращих студентів і викладачів через грошові премії,
нагороди, перехідні символи першості, преміювання путівками,
нагородження грамотами, внесення на дошку пошани.
Діяльність факультету громадських професій передбачала підготовку студентів до суспільно-корисної громадської діяльності та
переслідувала цілі ідейного виховання. Заняття на таких факультетах проходили у вільний від профільного навчання час, на базі різних факультетів вищого навчального закладу. Найбільш поширеними відділеннями факультету були школа лектора-пропагандиста,
лектора-атеїста, екскурсовода; кіностудія, де готували кінооператорів навчального і документального кіно; студія по підготовці
керівників гуртків технічної творчості (радіотехніки); музична школа по підготовці керівників дитячих музичних студій і музичних
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класів у загальноосвітніх школах; лекторій культури з відділеннями: література, образотворче мистецтво, музика; спортивна
школа по підготовці керівників дитячих спортивних секцій і групових спортивних тренерів; школа піонервожатих; школа комсомольського активу. Відповідно до здобутої освіти, студенти отримували громадські професії лектора-пропагандиста, лектора-атеїста,
екскурсовода-краєзнавця,
кінооператора,
організатора
культмасової роботи, піонервожатого, організатора спортивної роботи тощо. Застосування набутих знань відбувалось під час
суспільно-політичної практики.
Студенти молодших курсів (першого-другого) мали змогу
навчатись у школі молодого лектора. З третього курсу студенти
могли вдосконалювати ораторське мистецтво у школі агітаторів.
Підготовка молодого лектора передбачала теоретичні заняття; розроблення та рецензування лекцій; виступи на заняттях,
в академічних групах, на підприємствах, у школах, у складі агітбригад, на виборчих дільницях. На агітаторів покладались не тільки
пропагандистські обов’язки, але і організаційна діяльність: організація відвідування студентами театрів, кіно, музеїв; читання лекцій, проведення бесід, політінформації у гуртках, групах; виклик
батьків студентів та листування з ними [971, арк. 46]. Особливе місце в системі ідейного виховання студентів посів ленінський залік,
що проводився один-два рази на рік. Студенти звітували про суспільно-корисну діяльність, дисципліну; демонстрували знання змісту останніх пленумів ЦК КПРС, творів з класики марксизмуленінізму.
Цікавим є той факт, що в деяких вищих навчальних закладах
факультети громадських професій функціонують з середини 1960-х
рр. і донині. Прикладом такого закладу є Луганський національний
аграрний університет, в якому з 1966 року функціонує факультет
громадських професій, що мав три відділення: лекторське, спортивне та журналістики. Сучасний факультет громадських професій
має гуманітарний, військово-патріотичний, художньо-естетичний,
фізкультурно-спортивний, оздоровчий та інші напрями, за якими
працюють відділення журналістики, шахове, культури побуту, кулінарії, основ етики та етикету, психології управління, фотографії,
художників-оформлювачів, кінологів, секретарів керівника, квітни~ 219 ~

карів, перукарів, дискотечне, організаторів культурно-дозвільної
діяльності, школа КВК та одинадцять художніх відділень, за що даний вищий навчальний заклад здобув ім’я кращого серед вітчизняних аграрних вищих навчальних закладі в у сфері самодіяльної художньої
творчості.
Всього,
в
сучасному
Луганському
національному аграрному університеті функціонує двадцять
дев’ять відділень факультету громадських професій, на яких навчається понад три тисячі студентів. Популярність факультету громадських професій, зумовлена у 1964-1979 рр. передусім ідеями реалізації суспільно-корисної діяльності та становлення особистості
активіста зі стійкою громадською позицією. В період сучасності до
мотивів суспільної користі додаються важелі конкурентноспроможності на ринку праці, володіння декількома професіями, що підвищує шанси знайти роботу та отримати за неї гідну платню.
У досліджуваний період у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах створені 162 факультети та школи громадських
професій, в яких займається двадцять вісім тисяч майбутніх фахівців. Функціонування факультетів громадських професій утверджувало тезу: «Тільки актив – така наша радянська соціалістична норма» [972, арк. 51]. Значною роль факультету громадських професій
була і у навчанні комсомольсько-профспілкового активу. Вироблення лідерських навичок, озброєння організаційними вміннями –
необхідні передумови ефективної діяльності лідерів студентського
самоврядування.
Проте здійснений аналіз свідчить, що основна увага у школі
комсомольсько-профспілкового активу приділялась ідеологічним
питанням, спрямуванню лідерів на ідею навчання колективу в дусі
комунізму, без урахування індивідуальних психологічних відмінностей окремої особистості та академічної групи. Ще у 1965 році
відзначалось: «Політико-виховна робота здійснюється за шаблоном
в усіх групах, без належної диференціації. Мало цікавих бесід,
зустрічей, лекцій» [972, арк. 21]. А отже конструктивна ідея формування активу та його підготовки до громадської діяльності, була
надто заформалізованою значною кількістю зайвих ідеологічних
занять та нестачею практичних порад психолого-педагогічного характеру по формуванню колективу та управлінню ним.
Дослідник О. Н. Чиж визначає протиріччя розвитку студентського самоврядування у вищий школі 1960-1980-х рр. та виділяє не~ 220 ~

доліки, що гальмують процес розвитку студентського самоврядування: неприйняття самої ідеї самоврядування у вищому навчальному закладі, відсутність віри у можливість реально діючого студентського самоврядування; немає чіткого визначення ролі та функцій
кожної ради (комісії) і відсутня координація між органами при роботі із самоврядуванням; недотримання індивідуального підходу,
при включенні до самоврядування не враховують бажання; не дотримується принцип наступності в самих органах студентського
самоврядування; слабко формується готовність до участі студентів у студентському самоврядуванні (погляди, переконання, мотиви, якості, уміння, навички); слабка поінформованість студентів та
пропаганда кращого досвіду студентського самоврядування [780,
с. 163–164].
Аналіз першоджерел [887–893; 912–923; 970–977] засвідчив,
що у визначений період провідними тенденціями розвитку студентського самоврядування стали: організаційно-процесуальні
(зростання адміністративних методів керівництва), структурнозмістовні (тотальний контроль навчального, громадського, особистого життя студентів; обмеження свободи самовираження; регламентація студентської самодіяльної активності), актуальновизначальні (зниження загального рівня активності студентів, порівняно з періодом «відлиги»; заорганізованість, формалізм).
Закономірності функціонування даного феномену: студентське самоврядування сприяє розвитку демократії за умов, коли воно
не є самоціллю, а виконує роль засобу виховання молодих спеціалістів, визначення прав і обов’язків студентів, відповідальності,
здатності приділяти увагу всім сферам студентського життя, виховання самостійності та активності; залежність студентського самоврядування від політичних організацій обмежує можливість реалізації
демократичних
принципів
його
життєдіяльності;
функціонування значної кількості студентських секцій, гуртків, товариств, факультетів громадських професій, створюють умови для
індивідуальної самореалізації особистості та навчання взаємодії
у системі самоврядних колективів; колективні традиції сприяють
згуртуванню студентського колективу та утвердженню засад студентського самоврядування; суспільно-корисна діяльність за умов,
коли вона є усвідомлена й особистісно значуща, сприяє становлен~ 221 ~

ню особистості активіста зі стійкою громадянською позицією; рівень розвитку студентського самоврядування залежить від рівня
реалізації демократичних тенденцій суспільства та соціального замовлення.
Студентське самоврядування у 1964-1979 рр. функціонувало
на основі принципів централізму, підзвітності, взаємозалежності,
дисципліни, підкорення більшості, розгортання критики та самокритики. Основними формами студентського самоврядування були: масові, – диспути, тематичні вечори, зустрічі з відомими
людьми, лекції, походи, екскурсії, вистави, конкурси, змагання,
спартакіади, концерти, фестивалі, КВК, кіноперегляди, конференції, комсомольські збори вищого навчального закладу, загальні
профспілкові збори, зльоти; групові, – політінформація, обговорення книг, газет, випуск стінгазет і стендів, навчання комсомольсько-профспілкового активу, навчання на факультеті громадських
професій, комсомольські та профспілкові збори академічних груп,
трудові справи у студентських будівельних загонах та студентських
комплексних бригадах, засідання студентських наукових гуртків
і конструкторських бюро, засідання студентських рад гуртожитків
та житлово-побутової, культмасової, медико-санітарної, спортивної комісій.
Розвиток студентського самоврядування у 1917-1979 рр. мав
історичну сутність і специфіку, детермінований соціально-економічними і соціокультурними факторами, характеризувався динамікою й суперечливістю, визначався різноманітністю форм і методів студентського самоврядування. Незважаючи на те, що в радянський період системоутворювальними органами студентського
самоврядування були комсомольська і профспілкова організації,
ідея студентського самоврядування отримала розвиток і реалізацію
у численних самоврядних структурах: студентська рада; житловопобутова, культмасова, медико-санітарна, спортивна комісії; студентське наукове товариство, конструкторське бюро; студентський
спортивний клуб; студентські будівельні загони; гуртки різного
спрямування; інтерклуби та ін.
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Висновки до третього розділу
1. На основу аналізу досліджуваного феномену розроблено періодизацію розвитку студентського самоврядування в Україні; виявлено й класифіковано у визначених періодах провідні тенденції,
основні суперечності та закономірності розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах України; розкрито
структуру, принципи, методи та форми студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в контексті розвитку
вітчизняної освіти; з’ясовано особливості розвитку студентського
самоврядування в освітньому процесі вітчизняних навчальних
закладів у окресленому історичному періоді.
2. Обґрунтовано поетапний процес історичного розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.
На основі використання ретроспективного, логіко-системного, хронологічно-структурного, зіставно-порівняльного аналізу дисертаційних досліджень, наукової літератури й архівних матеріалів
співвіднесено відомості архівних і друкованих джерел, що забезпечило отримання об’єктивних даних про тенденції розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
в досліджуваний період; суперечності та закономірності студентського самоврядування в Україні у часовій динаміці. Визначено сім
послідовних етапів, п’ять із яких знайшли відображення у розділі:
І етап (1917-1919 рр.) – зародження студентського самоврядування
в контексті революційних ідей; ІІ етап (1920-1929 рр.) – становлення
демократичних засад студентського самоврядування; ІІІ етап (19301955 рр.) – авторитарної педагогіки; ІV етап (1956-1963 рр.) – активізації студентського самоврядування; V етап (1964-1979рр.) – формалізації та заорганізованості студентського самоврядування.
3. Розвиток студентського самоврядування у 1917-1979 рр. мав
історичну сутність і специфіку, детермінований соціальноекономічними і соціокультурними факторами, характеризувався
динамікою й суперечливістю, визначався різноманітністю форм
і методів студентського самоврядування. Незважаючи на те, що
в радянський період системоутворювальними органами студентського самоврядування були комсомольська і профспілкова організації, ідея студентського самоврядування отримала розвиток
і реалізацію у численних самоврядних структурах: студентська ра~ 223 ~

да; житлово-побутова, культмасова, медико-санітарна, спортивна
комісії; студентське наукове товариство, конструкторське бюро;
студентський спортивний клуб; студентські будівельні загони;
гуртки різного спрямування; інтерклуби та ін.
4. З огляду на потреби об’єктивного дослідження проблеми
розвитку студентського самоврядування, подальшого дослідження
потребують суперечності, тенденції та закономірності студентського самоврядування у період перебудови та незалежності України.
Основні результати розділу опубліковано у наукових працях
автора: 714; 732.
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РОЗДІЛ 4
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У 1980-2010 рр.
4.1. Тенденції, суперечності та закономірності студентського
самоврядування у 1980-1990 рр.
Актуальним завданням дослідження є визначення суперечностей, тенденцій та закономірностей розвитку студентського самоврядування, притаманних для періоду 1980-2010 рр. Особливої
уваги потребує вивчення впливу суспільних подій, пов’язаних із
перебудовою країни, на демократизацію студентського життя.
Аналіз наукової психолого-педагогічної та історичної літератури [17; 88; 203; 253; 354; 355; 421; 500; 562; 569; 573-576; 583; 606;
754; 828; 852] засвідчив, що початок 1980-х років знаменувався низькою соціальною ініціативністю, формалізмом у громадській діяльності молоді. Зі смертю у 1982 році Л. І. Брежнєва, країна отримує шанс
на суспільні зміни. Готовий до перетворень Ю. В. Андропов, пробув
на керівній посаді п’ятнадцять місяців, проте запропоновані ним
ініціативи послугували платформою для перебудови, проголошеної
у 1985 році М. С. Горбачьовим. Зокрема, боротьба з корупцією, прискорення розвитку виробничих сил, введення госпрозрахунку
в діяльність промислових підприємств і сільсько-господарського
сектору, розширення прав трудових колективів та самостійності
й відповідальності
адміністрації
підприємств,
сприяла
реформуванню економіки країни та інтенсифікації різних сфер діяльності.
Увага до трудової дисципліни, пов’язана з постановою ЦК
КПРС «Про посилення роботи щодо зміцнення соціалістичної дисципліни праці» від 28 липня 1983 року [573], позначилась і на посиленні заходів щодо моніторингу студентської дисципліни. Проте
перегини, що мали місце при активізації трудової дисципліни на
підприємствах, як-от міліцейські облави на кінотеатри, магазини,
місця відпочинку, з метою виявлення прогульників, знаходили викривлений вигляд і в студентському середовищі, коли загони дружинників і студентські оперзагони «виловлювали» тих, хто пропускав заняття. Відомі випадки ранкових рейдів деканів факультетів
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до студентських гуртожитків, коли відчинялись двері кімнат
і декан особисто підіймав з ліжка тих, хто вирішив не піти на першу пару.
Недовге правління важкохворого К. У. Черненка відзначилось
доповіддю у червні 1983 року «Актуальні питання ідеології та масово-політичної роботи в партії», що зумовила боротьбу з незалежними естрадними виконавцями та посилення цензури репертуару
самодіяльних художніх колективів. Реабілітація дев’яноста чотирирічного В. Молотова, прагнення повністю реабілітувати Й. Сталіна,
припинення слідства за діамантовою справою з участю Г. Брежнєвої, демонструє старорежимність та політичну неспроможність
поглядів нового керманича. Хоча саме К. У. Черненку належить вислів про необхідність перебудови системи управління країною.
М. С. Горбачов засуджував діяльність С. У. Черненка, поруч із правлінням Л. І. Брежнєва, як державотворців застою.
Головними досягненнями правління М. С. Горбачьова були
спроба побудувати суспільство з ринковою економікою; знищення
монопольної влади КПРС; розпад СРСР; антиалкогольна компанія
1985 року, що принесла економічну шкоду, проте істотно скоротила смертність серед населення; боротьба з нетрудовими статками
репетиторів, таксистів, квітникарів до 1986 року; прийняття закону
СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність» 19.11.1986 р., що поклав основу приватному підприємництву; припинення карних переслідувань за вільнодумство, повернення вигнанців, зокрема, академіка А. Д. Сахарова; переведення підприємств на госпрозрахунок, самофінансування, самоокупність, розвиток кооперативного руху, зняття обмежень з валютних операцій. У період правління М. С. Горбачова трапилась Чорнобильська трагедія, що негативно вплинула на екологічну ситуацію в країні та підірвала віру
людей у чесність і порядність керманичів, адже про наслідки аварії
на Чорнобильській АЕС та її небезпеку відразу не повідомлялось.
Означені політичні події створювали умови для змін у структурі
студентського самоврядування. Зокрема, проголошена М. С. Горбачьовим політика демократії та гласності, поширювалась на студентське середовище, сприяла розширенню повноважень студентських органів самоврядування. В обіг вищих навчальних закладів
входить поняття студентського самоврядування, що отримало офіційний статус із прийняттям 17 червня 1987 року спільної постанови
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Мінвузу СРСР, ВЦСПС та ЦК ВЛКСМ «Про першочергові заходи щодо
розширення участі студентів в управлінні вищими навчальними
закладами» [574].
Аналіз тексту постанови призводить до висновку, що керівну
роль у студентському самоврядуванні партійні керманичі надавали
комсомольській та профспілковій організаціям. Прогресивними
змінами було те, що до складу вчених рад вищих навчальних
закладів та рад факультетів вводились представники студентського
самоврядування у кількості не менше однієї чверті від загального
складу. Своїх делегатів студенти обирали на зборах профспілковокомсомольського активу вищих навчальних закладів, факультетів,
курсів. Також студенти, у кількості однієї третини від загального
зібрання, брали участь у виборах деканів і ректора.
Деканів зобов’язали регулярно проводити на факультетах
і курсах загальні збори студентів і професорсько-викладацького
складу, на яких повинні були розглядати питання вдосконалення
навчально-виховного процесу, в тому числі пропозиції щодо вільного відвідування лекцій; якості навчання та викладання; організації побуту і відпочинку; заслуховувати звіти викладачів і студентів про виконану роботу по реалізації студентських ініціатив.
У разі невиконання покладених зобов’язань, студентів-членів рад
факультетів, вчених рад вищих навчальних закладів повинні були
переобрати.
Студенти віднині могли брати участь навіть у роботі приймальної комісії. Були членами стипендіальних комісій, комісій
з розподілу випускників, як у 1920-х роках. Стипендії нараховували
стипендиальні комісії факультетів за результатами заліковоекзаменаційної сесії тим, хто склав всі дисципліни на «відмінно» та
«добре». Проте студентська група мала право клопотати про надання стипендії студентам із задовільними оцінками. Надбавки до
стипендій нараховувались таким чином: 4% стипендіального фонду – за особливі успіхи в навчанні, громадській і науковій роботі (за
клопотанням студентських груп і профспілкової або комсомольської організації), 1% – за клопотанням адміністрації та за згодою
профспілкової та комсомольської організації, для термінової матеріальної допомоги.
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При нарахуванні стипендії неабияку роль відігравав такий фактор, як соціалістичне змагання, за умов якого при стовідсотковій
успішності всі студенти отримують стипендію. Тоді як у випадку
незадовільної оцінки на іспиті, студент «позбавляв стипендії ще 5–
6 осіб своєї групи» [606, с. 4]. Таким чином, зростала колективна
відповідальність і злагоджена робота групи на визначений результат.
Крім того, студенти підключались до контролю знань: представник комсомольсько-профспілкового активу, старости груп мали право бути присутніми на заліках, екзаменах, захисті дипломних робіт і вносити пропозиції щодо якості здійснення цих форм
контролю [606, с. 5].
Комсомольську та профспілкову організацію зобов’язували
сприяти створенню мережі наукових лабораторій, конструкторських бюро, професійних і творчих об’єднань на засадах студентського самоврядування, госпрозрахункових студентських об’єднань для
надання послуг населенню.
Студентським гуртожиткам надавались більші повноваження
в управлінні своїм життям: продовжувалась політика самообслуговування, дозволялось повне або часткове самоврядування, метою
якого була активна участь студентів у суспільно-корисній діяльності, організації побуту, відпочинку, спортивно-оздоровчих заходів.
Новоутворенням було те, що віднині кандидатури персоналу гуртожитку, що приймались на роботу, зобов’язували узгоджувати із студентськими радами гуртожитків. А вже працюючі робітники повинні були звітувати про виконану роботу на засіданнях студради.
Згідно з постановою, управління вищим навчальним закладом
повинно було здійснюватись на основі принципу прозорості, для
чого необхідно проводити щорічне анкетування студентів, за розробленою Мінвузом СРСР методикою.
Здійснений аналіз дозволяє вважати спільну постанову Мінвузу СРСР, ВЦСПС та ЦК ВЛКСМ «Про першочергові заходи щодо
розширення участі студентів в управлінні вищими навчальними
закладами» прогресивною та демократичною. Проте заорганізованість і формалізм попередніх етапів розвитку даного феномену,
консерватизм у керівництві вищими навчальними закладами, зневіреність молоді у можливості об’єктивних змін, інфантильність
молодого покоління, служили протиріччями на шляху розвитку
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студентського самоврядування. За умови подолання яких, ефективна система управління вищим навчальним закладом могла бути
створена. Проте в останній період функціонування радянських
цінностей такий процес не відбувся.
У 1980-1990 рр. у галузі освіти відбувається децентралізація
передусім по лінії Міністерства освіти, а також науково-дослідних
установ та вищих навчальних закладів. Уперше за кілька століть
перебудування у складі імперської Росії, а потім СРСР, ці установи
приймають самостійні рішення й документи, планують і проводять
науково-дослідну та навчальну роботу з орієнтацією на державні та
національні інтереси України [17, с. 356]. Огляд наукової літератури [17; 88; 203; 253; 354; 355; 421; 500; 562; 569; 573–576; 583; 606;
754; 828; 852] та архівних джерел [855–857; 894–899; 924–935; 978–
986] дозволяє відзначити функціонування складної розгорнутої
системи студентського самоврядування (рис. 4.1).
Як свідчить аналіз, основними керівними структурами залишились комсомольська та профспілкова організація. Проте остання
набувала більшого значення та взяла на себе більше повноважень.
Про що свідчить розгалужена мережа профспілкових комісій, тоді
як комсомольське бюро опікувалось навчально-виховною роботою
через відповідну комісію та секторами відповідно до існуючих
профспілкових комісій: культмасовим, спортивним, науковим. Також при комітеті комсомолу функціонували штаб трудових справ,
клуб інтернаціональної дружби.
Навчально-виробнича комісія профспілкового комітету та
навчально-виховна комісія комсомольського бюро дублювали
функції одна одної. До компетенцій навчально-виробничої та навчально-виховної комісій входили підготовка до сесії, підсумки
проведення сесії, контроль за відвідуванням занять, контроль якості
навчання, підготовка до проведення практик. Наприкінці 1980-х років студенти виступали з ініціативою проводити спільні засідання
навчально-виробничої та навчально-виховної комісій [986, арк. 7].
Адже існування двох органів з тотожними повноваженнями призводило до неефективної роботи обох, відсутності відповідальності за
якісний результат.
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Рис. 4.1. Структура студентського самоврядування у 1980-1990 рр.

Профспілковий комітет спільно з комсомольською організацією проводили рейди з метою виявлення тих, хто спізнюється та
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прогулює заняття. За результатами перевірок, навчально-виробнича комісія аналізувала питання успішності профспілкового активу,
готувала екрани успішності на факультетах, факультетські стенди
успішності профспілкового активу.
Крім контролю за відвідуванням, навчально-виробнича комісія
вживала й інших заходів щодо поліпшення успішності студентів, зокрема, ставила питання перед деканатами про проведення додаткових занять з невстигаючими студентами, проведення консультацій
зі слабко встигаючими [929, арк. 2]; проводила соціалістичне змагання серед гуртожитків, поверхів на кращу кімнату для занять. За
свідченнями архівних документів, у 1981 році профспілкою студентів відзначений гуртожиток, що створив «обчислювальний центр»
[897, арк. 23] для студентів, яким слугувала кімната для занять,
укомплектована калькуляторами.
Дослідження засвідчило впровадження у 1980-х роках різноманітних форм заохочення громадської активності: премії, путівки,
присудження випускникам диплома активіста, внесення до книги
пошани профспілкової організації вищого навчального закладу та ін.
Наприкінці 1980-х, з актуалізацією ідей про студентське самоврядування, посилюється відповідальність академічної групи за
результати навчання своїх членів та вимогливість до представників
керівних органів, яких група може відкликати з органів студентського самоврядування у разі незадоволенням їх роботою.
Важливим завданням студентського самоврядування було
згуртування студентських груп через роботу «трикутників» групи
(староста, комсорг, профорг) або ради групи. З демократизацією
студентського життя, роль кураторів академічних груп починає дещо знижуватись. І ті контролюючі функції в академічній сфері,
у дозвіллі, побуті, коли викладачів зобов’язували регулярно відвідувати гуртожитки, послаблюються, поступаючись функціям консультування та допомоги за проханням.
Проте мірилом студентського самоврядування залишаються
успіхи у навчанні та чистота у гуртожитках: «Самоврядуванню треба постійно вчитися, тому й існують збої на кожному факультеті. За
цю справу необхідно братися більш серйозно. Ми не розуміємо, що
таке самоврядування? Самоврядування – це не «що хочу, те і роблю»! Це цілеспрямоване завдання партії. Треба думати: «Де це са~ 231 ~

моврядування?» Нам потрібний наставник, вчитель, вихователь.
Якщо поміркувати, то самоврядування не видно. У гуртожитках –
брудно, – з успішності – двійки» [986, арк. 21]. Намагання на чолі
студентського самоврядування поставити контролюючого наставника, визначити головною метою діяльності чистоту та успішність,
примітивізують ідею студентського самоврядування 80-х років.
І тому прогресивні погляди щодо перебудови вузівського життя,
обростаючи формалізмом та школярством, не знаходять відгук
у широкого загалу студентів.
Комсомольська організація продовжувала керівництво ідеологічною роботою у вищих навчальних закладах, працювала над підвищенням авторитету відмінників. У вісімдесятих роках у структурі
студентського самоврядування поширення набувають ради відмінників. У великих університетах такі ради існували на кожному факультеті. Рада створювалась за ініціативи комсомольської організації. Членами ради відмінників ставали за рекомендаціями комсомольського бюро факультетів або студентської профспілкової організації. Поруч із функціонуванням рад відмінників, зустрічаємо функціонування рад дипломників [899, арк. 22]. Проте функціонування
таких рад ускладнювалось високою зайнятістю випускників у зв’язку
з підготовкою дипломних робіт, паралельною трудовою або науковою діяльністю.
Вимога гарної успішності в навчанні, активна громадська
діяльність та ідеологічно вірна позиція були критеріями добору керівників студентського самоврядування весь радянський період
функціонування студентського самоврядування. Успіхи у навчанні,
громадянська активність залишились незмінними вимогами й для
сучасних студентських самоврядних структур, проте демократичні
засади самоврядування у незалежній Україні не накладають жорстку цензуру на інакшомислення, за винятком випадків участі студентів у протиправній діяльності, нацистських угрупованнях, антисуспільних настроях.
Основними завданнями ради відмінників були підняття престижу навчання, науково-дослідної діяльності. Члени ради відмінників були включені в громадську та науково-дослідну діяльність;
підготовку конференцій, наукових конкурсів, олімпіад; здійснювали контроль за успішністю студентів у вищому навчальному
закладі; брали участь у діяльності навчально-виробничої та
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навчально-виховної комісій; допомагали невстигаючим студентам.
Відмінне навчання давало ряд переваг: отримання місця
в студентському гуртожитку, отримання іменних стипендій та
премій, путівок на відпочинок.
Варто зазначити, що у 1980-х роках, представники студентського самоврядування брали участь у засіданнях рад факультетів, що
включали декана, керівників відділів, представника парткому та
комсомольської організації інституту. Представників студентства
запрошували на засідання ректорату та вченої ради вищого навчального закладу. Питання студентського самоврядування заслуховувались на засіданнях парткому та Вченої ради [933, арк. 56]. Такий
стан речей свідчить про початок зародження демократичних тенденцій у функціонуванні студентського самоврядування, проте політизація та заідеологізованість навчально-виховного процесу формалізує діяльність студентських самоврядних структур. Так,
наприкінці 1980-х рр. на факультетах почали створювати ради самоврядування, проте на практиці вони виявились пасивним елементом системи студентського самоврядування, за визначенням
самих студентів [935, арк. 54]. Таку ситуацію можна пояснити засиллям керівних структур: комсомольська організація, профспілка.
А отже, рада самоврядування була зайвою надбудовою, що не виконувала управлінських функцій. Її створення було б виправданим за
умов відсутності хоча б однієї структури, зокрема, комсомольської
організації, яка виконувала у першу чергу ідеологічну функцію.
Однак участь студентів у роботі стипендіальних комісій та
участь у розподілі місць у гуртожитку, дає можливість відчути молоді реальну відповідальність за свої справи та вчитися керівній
діяльності. При гуртожитках створювали госпрозрахункові ради
гуртожитків, до складу яких входили студенти та представники адміністрації. Профспілка делегувала радам права поселення, виселення, контролю внутрішнього розпорядку та фінансово-господарчої діяльності.
Політика самообслуговування, розпочата у шістдесятих роках,
продовжувала реалізовуватись у студентських гуртожитках, і у поєднанні з ідеями самоврядування, давала добрі результати. Згідно архівних документів, створення структурних елементів студентського
самоврядування у гуртожитках було підкріплено наданням більш
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ніж 80% всіх управлінських, господарчих та виховних функцій
у повсякденному житті [933, арк. 55]. Студентська рада опікувалась
житлово-побутовими, культмасовими, спортивними, медикосанітарними питаннями через відповідні комісії. Створювались ради зі студентів-активістів, що мешкали в гуртожитках. Раду очолював голова. Як правило, він мав двох заступників: з культмасової та
ідейно-виховної роботи [929, арк. 27]. Функціонували малі ради поверхів, очолювані старшими поверху. За вимогою студентів, могли
звільнити коменданта гуртожитку за неякісне виконання обов’язків
та ігнорування інтересів мешканців.
З метою ремонту житлових кімнат та інших приміщень гуртожитків, створювали комплексні трудові бригади (де брали участь
і студенти, і робітники) або трудові бригади, до складу яких входили лише студенти. Члени житлово-побутової комісії профспілки
опікувались питаннями ремонту гуртожитків, навчальних корпусів,
намагаючись підключити до робіт якомога більшу кількість студентів. Ідея наведення ладу у житлових та навчальних приміщеннях
знаходила реалізацію в такій формі як третій семестр, або трудовий семестр, коли студенти працювали або на базі свого вищого
навчального закладу, або на будівництві інших об’єктів за державним замовленням. Крім того, у гуртожитках проводили місячники
побуту та правопорядку, під час яких наводили лад, та підвищену
увагу приділяли поведінці мешканців.
Контроль за чистотою здійснювала медико-санітарна комісія
гуртожитку. Члени комісії слідкували за дотриманням правил проживання у гуртожитку: прибиранням санвузлів, кухонь, кімнат для
занять, коридорів, кімнат, участю студентів у різних заходах,
пов’язаних із самообслуговуванням, профілактували паління та
вживання алкоголю, слідкували за наявністю стендів на поверхах.
За результатами перевірок, вносили відомості про санітарний стан
до екрану санітарного стану та журналів кімнат. Часто завдання
медико-санітарної комісії реалізовувались спільно з добровільними народними дружинами гуртожитку під час рейдів кімнат.
Спільні перевірки виявляли порушення санітарного стану кімнат
і невідповідну поведінку їх мешканців. Результати рейдів оприлюднювались на стендах гуртожитку «Хто нам заважає», «Кращі кімнати» [925, арк. 49]. Продовжувалась традиція на визначення
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кращих кімнат, блоків, поверхів, кращих гуртожитків. Заохочувальними призами були путівки на відпочинок або грошові премії.
У 1980-х рр. введено практику проведення санітарних тижнів у гуртожитку, при чому контроль і підведення підсумків цього
заходу здійснювали не лише члени медико-санітарної комісії
студради гуртожитку, але і староста поверху та дружинник, закріплений за кожним поверхом [928, арк. 5].
Діяльність добровільних народних дружин (ДНД) була обумовлена активізацією руху добровільних народних дружин у колишньому СРСР в 1980-х роках: у 1984 році функціонувало 282 тисячі дружин, у складі яких діяли 40 тисяч комсомольських загонів,
50 тисяч пунктів охорони громадського порядку та 13 млн. дружинників [754, с. 3]. Кожен вищий навчальний заклад мав свою
дружину, що об’єднувала факультетські дружини та добровільну
народну дружину гуртожитку. До складу дружини рекомендували
ректорат, партбюро, збори комсомольської організації факультетів.
Прийом здійснювався за заявами, з прийняттям кожним дружинником урочистого зобов’язання [978, арк. 53]. Всі дружинники мали
посвідчення, значки, проходили фізичну та юридичну підготовку.
Основними заходами боротьби з правопорушниками були: попередження на місці, відправлення до районного відділу міліції, доставлення до опорного пункту, бесіди. В гуртожитках дружинники
вживали запобіжних заходів (зауваження, попередження, наряди,
громадський осуд, висвітлення у «сигналах ДНД», – стінній пресі,
стендах) при порушенні мешканцями порядку проживання: порушення пропускного режиму, брутальна поведінка, вживання алкогольних напоїв, гра в карти, галас та гучна музика, порушення санітарного стану [928, арк. 4]. Влаштовувались рейди з виявлення
студентів, які не відвідують заняття; рейди з економії електроенергії, води, газу під гаслом «За економію та ощадливість»; рейди
тиші. Найбільш серйозні порушення могли розглядатись на засіданнях «товариського суду», функціонування якого підкріплювалось
постановою ЦК КПРС «Про посилення роботи щодо зміцнення соціалістичної дисципліни праці». Такими вважали порушення закону:
крадіжки, вживання наркотичних речовин, приводи до міліції.
Товариський суд у студентському середовищі набув найбільшого поширення у 1960–1990 рр. І був обов’язковим елементом
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студентського самоврядування 1980-х рр. Товариський суд є виборним органом, до його складу входили комсомольські та профспілкові лідери. Засідання товариського суду відбувались згідно плану,
члени суду зустрічались з працівниками прокуратури та юстиції,
проходили навчання активу. Основними заходами, які накладались
на порушників за судовим рішенням були: зняття стипендії, виселення з гуртожитку, виключення з комсомолу, виключення з вищого навчального закладу.
Менш серйозні порушення розглядались на засіданнях
студентського профспілкового комітету. В архівних документах знаходимо протокол засідання студентського профкому від 15.09.1981 р.
[898, арк. 65], де розглядалась персональна справа студента І. П. Науменка. Студент давав пояснення, згідно якого його застали у кімнаті
дівчат із пляшкою вина, з приводу «дня народження». Вино, за словами студента, розпити не встигли, і в присутності студради знищили. Цікаво, що підшиті до справи документи різняться за змістом.
Так, у протоколі допита, який складався безпосередньо в момент затримання порушника, було зазначено, що дівчата були п’яні, потім
викреслено, і поправлено «трохи випили по п’ятдесят грам вина»,
а в пояснювальній записці порушника, – що зовсім не пили. Крім
того, студент «знав, що пити не можна, а що можуть вигнати, – ні»
[898, арк. 70]. Однак клопотання академічної групи та членів профспілки й врахування того, що студент із сім’ї із семи осіб, «політику
партії та уряду розуміє вірно» [898, арк. 70], порушник відбувся доганою з попередженням про виселення при повторному порушенні
правил проживання у соціалістичному гуртожитку та зобов’язанням
відпрацювати на господарчих роботах десять нарядів із наданням
довідки профспілковому комітету від голови студентської ради.
В архівних документах знаходимо протоколи засідань студентської профспілки, на яких розглядали справу диск-жокея гуртожитку, що проводив дискотеку до глибокої ночі, з перевищенням
припустимої кількості присутніх та наявності сторонніх осіб без
перепусток [899, арк. 67]; справу студентів, що влаштували посеред
ночі в темній кімнаті танці з дівчатами [899, арк. 82]; студентів, що
співали і марширували в гуртожитку, даючи пояснення, що дана
подія відбулась виключно після гри в шахи, а після виклику міліції,
один з них інсценував погане самопочуття і втік з гуртожитку [925,
арк. 24–26]. Аналіз даних справ призводить до висновку про те, що
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винесення справ на засідання профспілки давало шанс на виправдання, коли академічна група, профспілкова організація брали студентів на поруки. Лише останній продемонстрований випадок, коли нетверезий місцевий студент завітав у гості, влаштував співи,
марширування, бійку та втечу від міліції, закінчився його відрахуванням з випускного курсу, тоді як двох його друзів з гуртожитку
взяли на поруки. Тих, кого вважали «безнадійними» без детального
аналізу, загальним списком виключали з гуртожитку.
Активізація антиалкогольної компанії, що мала хвилі у 1958 р.,
1972 р., із прийняттям постанови ЦК КПРС «Про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму, викорінення самогоноваріння» [575]
07.05.1985 року, знайшла вираження в діяльності товариства «Тверезість» та його первинних осередків на базі вищих навчальних
закладів. Проте, за словами профспілкових лідерів, у товариство багато хто вступає, проте внески не сплачують [984, арк. 15]. Досягти
бажаного ефекту виявилось непростою справою. Боротьба з пиятикою здійснювалась через наочну агітацію в стінній пресі, лекції,
бесіди, демонстрування науково-популярних короткометражних
фільмів, діяльність народних дружин.
Команда ДНД вищого навчального закладу була членом міського опорного пункту правопорядку. Чергування дружин здійснювалось за графіком. Дружинники брали участь у рейдах перевірок
стану правопорядку в гуртожитках, чергували у корпусах та гуртожитках під час проведення масових заходів, на вулицях міста, – під
час святкових і вихідних днів.
В гуртожитку дружинники працювали на допомогу черговому
по гуртожитку та черговому по прохідній. Зокрема у такі святкові
дні, як канун нового року, для посилення прохідного режиму чергувала дружина гуртожитку [989, арк. 73]. Чергування по гуртожитку членами студрад, старост поверхів тривало одну добу, починаючи з восьмої години ранку, за винятком часу сніданку, обіду, вечері
(за визначений графіком) [925, арк. 8].
Черговий по гуртожитку контролював чергування на прохідній; вів облік відвідування сторонніми гуртожитку; видавав перепустки на відвідування гуртожитку стороннім особам з 14.00 до
23.00 в обмін на документ, що посвідчує особу; вів журнал чергування по гуртожитку; контролював виконання господарчих робіт;
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приймав заявки на господарчі роботи від адміністрації та забезпечував явку студентів на виконання даних робіт; попереджував студентів не менше ніж за день до початку виконання господарчих
робіт; попереджував наступного чергового по гуртожитку та по
прохідній під розпис увечері про завтрашнє чергування.
Черговому по гуртожитку надавалось право обслуговуватись
у їдальні без черги, на позачергове користування ліфтом, затримання осіб у нетверезому стані. Черговий по гуртожитку підпорядковувався та мав виконувати наказ адміністрації, голови студради,
заступників голови студради з організаційної та ідеологічної роботи, голові дружини. Після півночі черговому дозволялося перебувати у своїй кімнаті.
Чергових по прохідній призначали у кількості двох осіб з числа мешканців гуртожитку з метою покращення пропускного режиму та покращення побутових умов проживання в гуртожитку. Чергування тривало з 8.00 до півночі, згідно графіку чергувань, складеного заступником голови студради з організаційних питань. Чергування проходило в дві зміни: перша зміна, – з 8.00 до 12.00 та
з 16.00 до 20.00, а друга зміна, – з 12.00 до 16.00 та з 20.00 до 00.00
[925, арк. 7], відповідно у кожну зміну чергував один студент. Чергового відзначали пов’язка, пілотка, куртка. Він мав право вимагати документи у будь-кого, хто входив до гуртожитку. Відмовляв
у пропуску нетверезим особам. Виконував розпорядження адміністрації, студради, вахтера. Перебував на прохідній до приходу
нової зміни.
Чергування у гуртожитку дисциплінувало студентів, підвищувало відповідальність за порядок у гуртожитку, сприяло зростанню
свідомого ставлення до майна гуртожитку та формуванню громадянської поведінки. Відчуття контролю за суспільним життям та
управління ним забезпечували умови для розвитку студентського
самоврядування на базі студентських гуртожитків.
Відповідальному ставленню до роботи та активній громадській
позиції сприяло також функціонування Макаренківських загонів,
або педагогічних загонів. Їх завданням була індивідуальна робота
з «важкими» підлітками, які перебували на обліку в дитячих кімнатах міліції; виховна робота у піонерських кімнатах при житловоексплуатаційних конторах, за місцем проживання. Педагогічні загони функціонували також на базі загальноосвітніх шкіл. Студенти
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працювали в таких загонах помічниками класних керівників, піонервожатими, керівниками гуртків.
Результатом симбіозу студентських добровільних народних
дружин і педагогічних загонів стало створення комсомольських
оперативних загонів [981, арк. 70]. На меті загони мали профілактику та попередження правопорушень серед населення. До завдань
комсомольських оперативних загонів входили у першу чергу, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, допомога відділу
боротьби з розкраданням радянської власності, допомога карному
розшуку.
Активна громадська діяльність добровільних народних дружин, педагогічних загонів, комсомольських оперативних загонів,
функціонування товариства «Тверезість» потребувало створення під
егідою організаційно-масової комісії спільного органу, – ради профілактики. Рада об’єднувала зусилля згаданих структурних одиниць
з попередження правопорушень, пиятики, злочинів тощо. Дослідження засвідчило, що основними формами діяльності ради профілактики були загальноінститутські та факультетські науковопрактичні та тематичні конференції; зустрічі з працівниками міліції, прокуратури; лекції та бесіди на морально-етичну та правову
тематику.
Результати
досліджень
В. М. Дрьоміна [203],
О. М. Литвака [421], О. Г. Кулика [354] переконують в тому, що з кінця 1980-х
до середини 1990-х збільшилась кількість злочинів, поруч із зниженням кількості їх розкриття. Але не варто знижувати цінність діяльності студентських добровільних народних дружин. Студентська правоохоронна діяльність сприяла профілактиці правопорушень
передусім у юнацькому середовищі, збільшувала вагу самоврядної
активності. Крім того, міліція отримувала підготовані та віддані
справі кадри до своїх лав.
Організаційно-масова комісія вирішувала питання організації
масових студентських заходів профспілкового характеру: проведення звітів профспілкових органів, переобрання профспілкових
лідерів, проведення профспілкових конференцій, контроль якості
ведення профспілкової документації (протоколів засідань, щоденників профоргів академічних груп, планів профспілкових лідерів,
особових карток членів профспілки, порядку збору членських
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внесків), проведення навчань профспілкового активу. Школа профспілкового активу являла собою консультативну допомогу
профоргам груп, у ході чергування голів профспілкових комісій
у певні дні. Крім того, заступники очільників профспілкових комісій складали плани тематичних лекцій, добирали методичну літературу, діафільми [928, арк. 26] для занять профоргів із академічними групами, проте здебільшого цей методичний матеріал
залишався невикористаним.
Організаційно-масова комісія також опікувалась діяльністю
сектору друку та наочної агітації. Даний сектор включав редакційно-видавничу комісію, завданням якої було забезпечення виходу
студентської преси та радіогазет. Крім того, значного поширення
у 1980-х рр. набувають стенди як продукт наочної агітації.
Аналіз функціонування студентського самоврядування засвідчує, що студради стимулювали створення стендів на кожному поверсі гуртожитку. У звіті студентів 9 поверху одного з гуртожитків
знаходимо інформацію про наявність п’яти стендів на поверсі: етажного, «Військово-морський флот СРСР», «Кроки п’ятирічки», «Діти
країни рад», «Антарктика» [899, арк. 15]. Також існували різноманітні
екрани: чистоти, успішності, трудових справ, чергувань тощо. Різні
структурні підрозділи студентського самоврядування випускали
«листки», «блискавки» з інформацією за результатами роботи.
Поширення набували багатотиражні студентські та загальновузівські газети. Зберігалась стінна преса на кожному факультеті.
Свої вісники у вигляді стінних газет випускали спортивне, наукове
товариство. Творчі звіти розміщували будівельні, продовольчі,
сільсько-господарчі загони.
Значна кількість друкованої та самвидатівської ручної продукції засвідчує втілення горбачьовського принципу гласності
з одного боку, та посиленого ідеологічного впливу, що зберігся починаючи з періоду авторитарної педагогіки.
Потреба ідеологічного виховання та включення студентів до
активної громадської діяльності зумовлюють існування факультетів громадських професій, у продовження традиції доби застою.
Проте їх діяльність вже не має масового характеру, і кількість спеціальностей, за якими готують фахівців, дещо зменшується. Однак
у архівних документах є свідчення того, що факультети громадських
професій продовжують виконувати суспільне замовлення, готуючи
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кадри соціальних працівників. У 1983 році з’являється відділення
підготовки організаторів та виконавців радянських обрядів (шлюб,
народження дитини, урочисте вручення паспорту) [981, арк. 68].
Продовжують функціонувати лекторське відділення, відділення
технічної творчості, відділення організаторів комсомольської роботи, культмасової, спортивно-масової роботи та ін.
Аналіз архівних джерел свідчить про те, що діяльність організаційно-масової комісії була вкрай бюрократизована: необхідність
перевірки ведення протоколів профспілкових зборів, щоденників
профоргів, облікових карток членів профспілки, робила діяльність
монотонною, в’їдливою. Регламентація студентської активності
призводила до того, що органи студентського самоврядування, звітуючи про свою діяльність, могли перевиконати план по кількості
засідань, а реальних справ не виконувати, зокрема для 1980-х рр.
характерною рисою є низька виконавча дисципліна.
Культмасова комісія профспілки дублювала завдання культмасового сектору комсомольської організації вищого навчального
закладу. Проте контролюючі функції здебільшого виконувала комсомольська організація через художню раду вищого навчального
закладу, культкомісій факультетів, а студентська профспілка відповідала за підготовку та проведення культмасових заходів: концертів, конкурсів, фестивалів, вистав, тематичних вечорів.
Художні ради факультетів або культкомісії факультетів розглядали питання розвитку художньої творчості, розробляли плани
оглядів, конкурсів, святкових концертів та інших масових заходів.
Опікувались питаннями зміцнення матеріальної бази: забезпечення виступаючих костюмами, апаратурою, музичними інструментами, декораціями.
Під художньою самодіяльністю у 1980-х роках розуміли функціонування колективів художньої самодіяльності, до яких належали вокально-інструментальні ансамблі, театри, дискотеки та диско-клуби, диско-балет, бальні ансамблі, агітбригади, оркестри,
клуби самодіяльної пісні, студії читців тощо; та колективи або
гуртки за інтересами: фотоклуби, кіноклуби, гуртки технічних засобів, фотогуртки та ін. [926, арк. 42]. Новоутворенням 1980-х стали
дискотеки, які користувались великою популярністю у студентів.
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І проводились у навчальних корпусах, гуртожитках, після будівельних і сільсько-господарчих робіт в літній період.
У 1982 році в Харкові відбувся молодіжний фестиваль, на якому змагались диск-жокеї різних вищих навчальних закладів України [926, арк. 15]. І хоча партійне і комсомольське керівництво намагалось накласти на дискотеки ідеологічне навантаження, зобов’язуючи проводити тематичні дискотеки, даний захід упевнено
зміцнював розважальну основу, виконуючи дозвіллєву та соціалізуючу функції.
Аналіз студентського самоврядування 1980-х рр. засвідчує, що
значною популярністю продовжували користуватись оглядиконкурси типу «Студентська музична весна» [978, арк. 55], де знаходили реалізацію творчі зусилля студентів-аматорів різних жанрів: розмовного, театрального, хореографічного, оркестрового. Широко були представлені хори: чоловічий, жіночий, дитячо-юнацький; фольклорні ансамблі, вокально-інструментальні ансамблі.
Проводились регіональні, республіканські, загальносоюзні огляди
художньої самодіяльності. Студенти брали участь у роботі республіканського потягу дружби в Чехословаччині. При вищих навчальних закладах функціонували студентські філармонії, агіттеатри,
клуби цікавих зустрічей, театральні клуби. В роботі останніх брали
участь актори театрів, кіно, кінокритики, кінорежисери.
З метою підвищення ідейно-художнього рівня самодіяльних
колективів, профспілковою та комсомольською організацією впроваджувались такі форми як глядацька конференція, круглі столи
з обміну досвідом у проведенні оглядів, конкурсів, фестивалів самодіяльного мистецтва. Використовувались засоби радіо, преси,
телебачення, образотворчого мистецтва.
Широкого розповсюдження набували фотовиставки, виставки
образотворчого мистецтва на теренах колишнього СРСР та за його
межами. А отже студенти брали участь і у вітчизняних, і у зарубіжних заходах, що було свідченням більшої відкритості суспільного
життя і позитивно впливало на формування демократичних традицій.
Новою одиницею художньої самодіяльності стали агіткультзагони [928, арк. 73], що продовжили традицію агітбригад, та існували поруч із ними. Проте робота агіткультзагонів будувалась ґрунтовніше. Такі загони нараховували близька двадцяти осіб і го~ 242 ~

тували декілька тематичних програм, як-от: тематичні програми за
профілем діяльності тих, для кого вона готується («Слава вам, хлібороби!», «Місто-сад» тощо); гумористичні програми («Студентський серпантин»), дискотечні програми танцювальних вечорів. Програми повинні були пройти затвердження профспілкового комітету
та отримати ухвалу партійного комітету вищого навчального
закладу. Даний факт свідчить про збереження авторитарної традиції попередніх періодів. Проте можливість реалізації у великій
кількості жанрів та участі у різних заходах сприяла формуванню
особистості.
Дослідження засвідчило активізацію художньої самодіяльності студентів у 1980-х рр. Студентська профспілка залучала студентів різних курсів, акцентуючи увагу на молодших, до участі
в культмасових заходах. Сприятливою формою для виявлення активних культмасових діячів був конкурс «Алло! Ми шукаємо таланти!». Кількість заходів зростала і їх якість також ставала вищою.
Студенти виявляли великий інтерес до участі у художній самодіяльності та до перегляду її виступів. В архівних документах
зустрічаємо проект постанови студентської профспілки про розподіл білетів на культмасові заходи [926, арк. 12], які до того ж часто
могли бути небезкоштовними. Адже актові зали вищих навчальних
закладів не могли вмістити всіх бажаючих переглянути концерт або
виставу. Кошти від проведення заходів здебільшого спрямовувались на благодійність: у фонд миру, на допомогу дітям-сиротам,
учасникам бойових дій; також використовувались для закупівлі музичної апаратури.
Аналіз художньої самодіяльності вищих навчальних закладів
1980-х рр. призводить до висновків про розвиток даної галузі, зростання кількості учасників, підвищення рівня підготовки та проведення культмасових заходів, появу нових форм культмасової роботи (дискотек, діяльності агіткультзагонів), розширення можливостей брати участь у різноманітних конкурсах як у країні, так і за
її межами.
Розглянемо діяльність інших структурних підрозділів студентського самоврядування. Спортивно-масова комісія студентської
профспілки продовжувала здійснювати свою діяльність у напрямах
традиційних для попереднього періоду (1960–1970 рр.). Інтерклуби
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та спортивні клуби охоплювали туристську, спортивну, патріотичну
тематику. У вищих навчальних закладах зберігається значна кількість спортивних секцій, які функціонували у попередній період. Додаються нові секції: дельтапланеризму, авіамоделювання, парашутного спорту та ін.
Дослідження засвідчило, що у 1980-х роках активізується
спортивно-масова робота при гуртожитках, якою опікувалась
і профільна комісія студентської профспілки, і спортивна комісія
студентської ради гуртожитку. Зусиллями комісій організовуються
походи вихідного дня; марш-броски, агітпробіги, приурочені до
певних дат; створюються клуби шанувальників бігу, футболу, гри
в шахи тощо.
Спортивна робота визнається однією з пріоритетних, що підкріплюється державними документами, зокрема постановами ЦК
КПРС та Ради міністрів СРСР «Про розвиток масової фізичної культури та спорту», «Про додаткові заходи з охорони здоров’я населення» [576].
Увага комсомольського та профспілкового керівництва продовжує приділятись також інтернаціональному вихованню. У вищих навчальних закладах функціонують загальновузівські та факультетські клуби інтернаціональної дружби. У 1982 році в Україні
проведено республіканський фестиваль клубів інтернаціональної
дружби. У 1985 році у м. Берегово проведено двадцять другий фестиваль інтернаціональної дружби. Рух інтернаціональної дружби
мав досить широке поширення, і при кожному вищому навчальному закладі, на базі комсомольського бюро функціонував клуб інтернаціональної дружби.
Аналіз архівних джерел свідчить про актуалізацію таких форм
організації студентської активності, як мітинг, марш, написання
масових звернень. Так, у 1981 році студенти брали участь у марші
миру та протесту, складали та підписували листа, адресованого
американському президенту Джиммі Картеру, з метою запобігання
ядерної агресії [899, арк. 6]. У 1982 році бійці будівельних загонів
проводили мітинги протесту проти агресії Ізраїлю в Лівані. Організовували суботники з наступним перерахуванням коштів у фонд
миру для надання допомоги жертвам агресії в Лівані [926, арк. 37].
Такі форми діяльності сприяли формуванню колективу вищого
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навчального закладу та продовжували виконувати ідеологічну
функцію.
В структурі студентського самоврядування важливе місце
продовжує займати сектор наукової роботи, що координує діяльність студентського наукового товариства, наукових гуртків, студентських проектно-конструкторських бюро. Головним керівним
органом студентського наукового товариства є рада студентського
наукового товариства, до якої входять кращі студенти-науковці та
викладачі, керівники наукових гуртків, лабораторій, конструкторських бюро.
Науково-дослідна робота студентів переслідувала цілі впровадження досвіду комплексного планування організації науководослідної роботи студентів на весь період навчання на кафедрах
вищого навчального закладу; підвищення рівня науково-дослідної
роботи студентів; введення до навчальної роботи нових курсів
з наукових досліджень; розширення практики підготовки друкованої продукції, заявок на винаходи, доповідей на конференціях;
проведення різного рівня конкурсів наукових студентських робіт,
науково-технічних розробок, кращих студентських науководослідних лабораторій та студентських конструкторських бюро;
студентських науково-практичних конференцій, олімпіад; збільшення кількості студентів, що беруть участь у науково-дослідній
роботі, госпрозрахунковій та держбюджетній тематиці.
Аналіз архівних джерел засвідчив, що у науковій діяльності
студентів у 1980-х рр. з’являються нові форми: науково-виробничі
загони, студентські спеціалізовані бригади, тимчасові молодіжні
творчі колективи. Наведемо приклад діяльності студентського науково-виробничого загону «Алгоритм» [934, арк. 4]. Роботи загону
здійснювались влітку. До його складу входили студенти та аспіранти. Науково-виробничий загін виконував наступні завдання:
здійснював роботи з впровадження системи автоматизованого
проектування; розробляв програму забезпечення та технічну документацію; здобував і оформлював інформацію для укладання таблиць нормативно-довідкової інформації; вносив інформацію на
машинні носії; навчав заводського технолога вести документацію
«Відомість вихідних даних про деталі та умови їх обробки».
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У студентських спеціалізованих бригадах працювали п’ять–
шість студентів, що виконували виробничі завдання під керівництвом викладачів, наукових співробітників та виробничих працівників
вищого навчального закладу. Діяльність студентських спеціалізованих бригад була тотожною роботі науково-виробничих загонів.
Здійснений аналіз свідчить, що в різних вищих навчальних закладах
існували або науково-виробничі загони (як-от, у Миколаївському кораблебудівному інституті), або студентські спеціалізовані бригади
(Київський політехнічний інститут).
Діяльність тимчасових молодіжних творчих колективів здійснювалась на базі студентських проектно-конструкторських бюро на
виконання гасел доби перебудови, - прискорення, створення та
впровадження нової техніки. Тимчасовий молодіжний колектив
мав більш розширений склад, чим науково-виробничий загін.
Включав 20–30 осіб, серед яких було декілька викладачів, аспіранти, інженери, лаборант, робітники, студенти. Метою тимчасового
молодіжного творчого колективу було виконання завдань підприємства-замовника: розробка проектів технічної документації,
розроблення та виготовлення демонстраційної моделі, розроблення нової схеми обладнання, розроблення методики розрахунку деталей, підготовка та проведення науково-технічних нарад, виконання пошукових робіт.
Багаторічна робота студентських проектно-конструкторських
бюро (наприклад, бюро Полтавського інженерно-будівного інституту працювало з 1930 року) вимагала розширення, доповнення новими структурними одиницями.
Функціонування складної мережі студентських наукових лабораторій, проектно-конструкторських та технічних бюро; робота
науково-виробничих загонів, студентських спеціалізованих бригад,
тимчасових молодіжних творчих колективів викликала потребу
створення всередині вищих навчальних закладів студентських науково-дослідних проектно-конструкторських технологічних інститутів (СНДПКТІ). Інститути об’єднували значну кількість студентських
проектно-конструкторських бюро на наукових лабораторій і виконували завдання: створення зразків техніки; здійснювали нові дослідження приладів для студентських лабораторій, на виконання
завдань навчального процесу; конструкторські та дослідні роботи;
розробляли практичний матеріал до програмного забезпечення;
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впроваджували свої розробки у народне господарство; готували
експонати на виставки, конкурси; досліджували економічний ефект
від виконання робіт; здійснювали організаційно-масову роботу.
Наближення тематики курсових і дипломних робіт до рішення конкретних завдань науково-дослідної роботи кафедр, підприємств і організацій; індивідуальна та гурткова робота; популяризація
наукової
діяльності;
активність
студентських
лідерів у галузі науки, ефективність роботи самоврядних наукових
структурних підрозділів та гідне державне фінансування, забезпечували зростання кількості студентів, включених до наукової роботи і діяльності студентського самоврядування у галузі науки.
До повноважень комісії з трудового виховання входило організація та стимулювання шефської роботи, діяльності студентських
комплексних бригад та студентських будівельних загонів. Комісія
організовувала навчання з техніки безпеки та зі спеціальності бійців будівельних загонів, за результатом якого студенти складали
іспит. З ініціативи комісії створювався підготовчий штаб, що укладав угоди із замовниками, визначав та перевіряв місця дислокації
загонів, і у разі потреби, змінював їх.
При комітеті комсомолу функціонував штаб трудових справ,
завдання якого були співзвучні з профспілковою комісією з трудового виховання. Проте формат штабу передбачав директивну форму роботи, а поточні організаційні справи вирішувала профспілкова комісія. До штабу трудових справ надходили заявки від працедавців на виконання певних робіт, а члени штабу визначали, у який
спосіб дані роботи можуть бути виконані.
У 1980-х рр., крім будівельних та сільськогосподарських,
функціонували виробничі, продовольчі, торгові загони. Відомі випадки, коли керівництво вищого навчального закладу, за наслідками діяльності загонів, висловлює заперечення майбутньої співпраці з замовниками. Так, діяльність торгових загонів створює
негативний моральний клімат для студентів-педагогів, а рознарядка на пивзавод з роботою бійців на конвеєрі розливу пива призводить до прогнозованих наслідків [986, арк. 45]. Проте негативні
приклади трудової діяльності відбулись завдяки розподілу, здійсненого штабом трудових справ, що свідчить про формальний під-
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хід до діяльності комсомольських функціонерів, які не зважили потенційні ризики такої співпраці.
Культмасова комісія підключалась до роботи комісії з трудового
виховання: утверджувала склад агітбригад, що обслуговуватимуть
студентські будівельні загони в області; затверджувала репертуар.
Студентські будівельні загони, поруч із основною будівною
діяльністю, у вільних час виконували шефську роботу: проводили
концерти, лекції; організовували спортивні секції, консультаційні
пункти; передавали зібрані студентами книги до сільських бібліотек; брали шефство над ветеранами (допомагали у зборі врожаю,
догляді за городом, здійснювали ремонт). Будівельні загони брали
шефство над «важкими» підлітками, вводячи їх до складу загону, та
здійснювали школу трудового гарту в загонах. Шефська робота
здійснювалась не лише під час трудового семестру, але і весь період навчання і знаходила реалізацію у патріотичних операціях:
«Шляхи Батьківщини», «Природа Батьківщини», «Пам’ять», «Збір
лікарських трав».
Аналіз роботи студентських будівельних загонів 1980-х років
призводить до висновку про поширення такої форми роботи як безоплатна робота, коли силами загонів безоплатної праці будуються
та ремонтуються школи, дитячі будинки. А якщо на якихось
об’єктах кошти за роботу були отримані, – то перераховуються на
потреби дитячих будинків та інші благодійні заходи. Практикувались дні ударної праці. Кошти, зароблені в такі дні, перераховувались до різних громадських та державних фондів. Окремою формою благодійної діяльності було виконання «ленінського завдання». Завдання формулював штаб трудових справ. Їх виконували
і під час третього трудового семестру, і під час навчального року.
Такими завданнями могли бути обладнання спортивного майданчику в школі, дитячому садку, благоустрій парків.
Поруч із продовженням функціонування третього трудового
семестру, вводиться поняття суспільно-корисної практики, що передбачає не лише фізичні роботи, але і організацію дитячих гуртків
танцю, драматичного, образотворчого мистецтва, гаптування, технічної творчості та ін. Проте, за відомостями дисертаційних досліджень 1980-х рр., завданням суспільно-політичної практики є також поглиблення знань студентів в області марксистсько-ленінської теорії, перетворення цих знань в міцні і глибокі переконання,
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що впливають на підготовку майбутніх фахівців, сприяють підвищенню трудової та суспільно-політичної активності студентів,
правильному і більш глибокому розумінню ними перебігу подій,
що відбуваються в світі, політики Комуністичної партії [88, с. 5].
А отже ідеологічне навантаження продовжувало бути досить вагомим: під час підготовки до практики навчальним процесом передбачалось прослуховування ряду професійних дисциплін і обов’язковий блок предметів від кафедри марксизму-ленінізму.
Суспільно-корисна практика також мала вираження у суспільно-політичному спрямуванні та проходила при підприємствах, організаціях як суспільно-політична практика студентів. Комітет
комсомолу, кафедри політичної економії або марксизму-ленінізму
підписували угоди з комітетами комсомолу підприємств, де студенти проходили практику. Заводські комітети комсомолу давали
завдання студентам та оцінювали результати їх виконання.
Аналіз діяльності студентського самоврядування у галузі трудового виховання дозволяє зробити висновок про існування численних форм вираження студентської самоврядної трудової активності: студентські комплексні бригади; студентські будівельні,
сільськогосподарські, торгові, виробничі, продовольчі загони; загони безоплатної праці. У структурі органів студентського самоврядування координацію суспільно-корисною діяльністю здійснювали такі органи: профспілкова комісія з трудового виховання,
комсомольський штаб трудових справ. Багатоманіття форм створювало сприятливі умови для активізації суспільно-корисної діяльності, проте наявність двох контролюючих органів ускладнювала
злагоджену роботу студентського самоврядування.
Важливою функцією студентського профспілкового комітету
було оздоровлення студентів. Реалізація завдань із оздоровлення
здійснювалась у ході роботи оздоровчої комісії студентської профспілки. На засіданнях профспілкового комітету розглядали питання
про надання путівок студентам із певними захворюваннями. Путівки використовували і як заохочувальний засіб для профспілкових і комсомольських активістів, відмінників навчання. В архівних документах зустрічаємо клопотання профбюро факультету про
надання путівки студентці для весільної мандрівки [898, арк. 35].
Клопотання було задоволене.
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Значна кількість студентів мала можливість проходити оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах, де студенти поєднували роботу із облаштування табору зі спортом, туризмом, культмасовою роботою, відпочинком.
Недоліком оздоровчої діяльності студентської профспілки залишається пріоритет інтересів лідерів студентського самоврядування при розподілі путівок, тоді як інші студенти отримують право на відпочинок за залишковим принципом.
В умовах продовольчого дефіциту, студентська профспілка
клопотала про видачу масла сімейним студентам, що мали дітей.
На основі довідок, надавала путівки на дієтхарчування зі сплатою
та безкоштовно. На засіданнях профспілки розглядали питання про
надання матеріальної допомоги студентам, видачу разової допомоги при народженні дитини.
Турбота про харчування студентів була традиційною для студентського самоврядування, і починає свою історію ще з 1920-х рр. 5
травня 1981 року постановою Президії Всесоюзної центральної ради
професійних спілок, згідно з Міністерством торгівлі СРСР ухвалено
«Положення про комісію та групу громадського контролю профспілки, фабричного, заводського, міського, цехового комітету профспілок за роботою підприємств торгівлі та громадського харчування» [562]. Дане положення отримало активне застосування, коли
у вищих навчальних закладах розроблялись «Положення про комісію студентського контролю» [896, арк. 25–29], і втілилось у діяльності комісії студентського контролю за роботою підприємств торгівлі та громадського харчування.
Комісія організовувалась з активу студентів, її склад затверджувався профспілковим комітетом у кількості не менше п’яти
осіб. Метою комісії було активне сприяння покращенню обслуговуванню відвідувачів, викриття недоліків у роботі підприємств торгівлі, сприяння їх усуненню.
Комісії надавалось право домагатись від керівників підприємств, навчальних закладів забезпечення якісного обслуговування всіх працівників та студентів їдальнями, буфетами як за місцем
навчання, роботи, так і за місцем проживання; розвитку мережі торгівельних підприємств, їх ремонту, оздоблення обладнанням, забезпечення паливом, транспортом, впровадження до їх діяльності
прогресивних форм обслуговування.
~ 250 ~

Згідно положенню, члени комісії брали участь у встановленні
цін та націнок на продукцію підприємства громадського харчування даного навчального закладу; брали участь у прийомі побудованих їдалень та буфетів. Організовували підготовку зборів
студконтролю профспілкового комітету, на яких мали звітувати
керівник підприємств та організацій торгівлі.
Комісія громадського контролю обирала групи громадського
контролю. До груп повинні були входити «найбільш принципові,
авторитетні, непримиренні до недоліків та бездоганно чесні профспілкові активісти» [896, арк. 26]. Студенти груп громадського
контролю проходили підготовче навчання, знайомились із постановами уряду та партії, розпорядженнями торгівельних органів та
громадського харчування. Склад комісії був не менше п’яти осіб,
серед яких обирали голову та заступника.
Група громадського контролю брала участь у розробці планів
товарообігу та інших економічних показників підприємства громадського харчування. Слідкувала за дотриманням правил роботи
їдалень та буфетів, правил продажу товарів. Організовувала чергування на підприємствах торгівлі та громадського харчування. Перевіряла вивчення попиту покупців, своєчасність постачання до
їдалень та буфетів товарів. Здійснювала контроль за якістю товарів
та страв, вживала заходи щодо недопущення на підприємства громадського харчування недоброякісних товарів. Сприяла впровадженню прогресивних форм торгівельного обслуговування (самообслуговування, попередні замовлення, попередній продаж абонементів і чеків на харчування), проведенню конференцій споживачів.
Контролювала дотримання державних роздрібних цін та націнок на
страви. Слідкувала за наявністю цінників, зважуванням страв. Перевіряла правильність вагів, гирь та своєчасність їх маркування. Контролювала правильність розрахунків із покупцями, домагалась
швидкого обслуговування та ввічливого поводження з покупцями.
Слідкувала за наявністю книги скарг та побажань у доступному місці, правильністю її ведення. Домагалась забезпечення торгівельного
підприємства необхідним обладнанням, здійснювала допомогу
у його використанні. Студенти брали участь у складанні меню.
Контролювали дотримання санітарної та особистої гігієни; своєчасне проведення ремонту обладнання та приміщень.
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Комісія громадського контролю вивчала та узагальнювала результати перевірок, досвід їх проведення, готувала клопотання,
скарги або подяки за наслідками перевірок. Підбивала підсумки соціалістичного змагання, могла висунути побажання заохотити бригади, відділи, окремих робітників, подаючи клопотання про присвоєння їх звання «відмінник радянської торгівлі» та ін. заохочень.
Комісія та група мали право без перешкод перевіряти роботу
торгівельного підприємства, ставити питання про повну ревізію.
Вимагати пояснень з приводу порушень правил торгівлі на місцях
та у вищих інстанціях. Висловлювати рекомендації при доборі кадрів. Здійснювати огляд приміщень. Вимагати зняття з реалізації
недоброякісних товарів або неоформлених за документами продуктів. Здійснювати контрольні закупівлі. Брати зразки товарів та
страв для експертизи та лабораторного аналізу. Знімати копії товарно-матеріальних документів та вилучати неправильні вимірювальні пристрої. Складати акти порушень правил торгівлі або зловживання. Здійснювати необхідні записи в контрольному журналі
торгівельного підприємства. Побажання комісії та груп громадського контролю зобов’язували розглядати керівників підприємства
або державну інспекцію за якістю товарів, органи санітарного
нагляду та держторгінспекцію.
Аналіз «Положення про комісію студентського контролю» призводить до висновку про широкі повноваження студентського самоврядування у галузі контролю громадського харчування. За результатами здійснених студентами перевірок, виявлених обважувань,
обраховувань, непунктуальності, грубості, звільнювали недобросовісних працівників. Студенти підіймали питання про невідповідність режиму роботи закладів громадського харчування студентським потребам: пізнє відкриття їдалень при гуртожитках,
коли студенти не встигали снідати; невідповідність графіку роботи
тривалості занять. Крім того, підіймались питання про збіднення
асортименту наприкінці навчального дня; нав’язування комплексних обідів, коли певну страву окремо, без комплекту придбати було
неможливо, така ж ситуація була навіть зі склянкою чаю, до якого
треба було брати і першу, і другу страву. Студенти знімали
з реалізації недоброякісну їжу, критикували якість обладнання та
чистоту приміщення. Обстоювали економічно виправдані ціни на
харчування.
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Робота комісії та груп студентського контролю свідчить про
реальну реалізацію студентських прав і свобод, демонструє демократичні принципи студентського самоврядування в дії, коли функціонують право і законність, гласність, відповідальність, самостійність, ініціативність, активність, корисність для кожного окремо та
для колективу в цілому.
Аналіз протоколів Колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 1989–1990 рр. [855–857] засвідчив, що поруч із
виявом студентської активності в різноманітних сферах, більша
частина студентів, а саме 65% [857, арк. 92], зневірені у можливості
змін вузівського життя та своїй ролі в даному процесі, проте прагнуть демократизації в управлінні вищим навчальним закладом.
А. І. Давидова називає покоління студентської молоді кінця 1980-х –
початку 1990-х аполітичним та інфантильним [166, с. 21]. Проте узагальнення не можна віднести до українського студентства, що попри деяку розчарованість кінця 1980-х, на початку 1990-х брало активну участь в процесі державотворення незалежної України.
Демократичні тенденції, що активізувались у суспільстві, вимагали серйозних змін у роботі партійного та комсомольського керівництва. Проте принципових зрушень на виконавчому рівні не
відбувалось, що змусило молодь масово покидати лави ВЛКСМ.
Наближалась доба докорінного оновлення Української держави та
новий етап у розвитку студентського самоврядування.
Початок етапу перетворень було покладено із революцією на
граніті (2–17 жовтня 1990 року), що відбулась на площі Жовтневої
революції (сучасний майдан Незалежності, м. Київ). Коли студентські активісти вимагали радикальних змін та реформування
всіх сфер суспільного та економічного життя [355] в ході рішучих
радикальних дій, зокрема оголошення всеукраїнського студентського страйку із голодуванням до виконання вимог достроково припинити повноваження Верховної ради України та призначити нові
вибори на багатопартійних засадах восени 1991 року; прийняти закон про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ, не припустити підписання союзного договору, проходження військової служби
в межах України, відставка голови Ради міністрів В. Масола.
Злагоджені дії студентів, широка народна підтримка
і суспільний резонанс від акції призвели до перемоги студентів та
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прийняття 17 жовтня 1990 року Верховною радою постанови «Про
розгляд вимог студентів, які проводять голодування в місті Києві
з 2 жовтня 1990 року» [569]. В результаті прийняття даного законодавчого акту було прийнято закон про референдум Української
РСР, закон про політичні партії та організації, про статус народного депутата УРСР, закон про вибори на багатопартійній основі. Всі
вимоги студентів були задоволені. Молодь істотно вплинула на ситуацію в країні. Були створені умови для реорганізації політичної
системи. Оновлення вимагала і система вищої освіти та органи
студентського самоврядування.
Здійснений аналіз дозволяє зробити висновок про наступні
риси студентського самоврядування, характерні для 80-х років: масовість студентського самоврядування, коли більшість студентів
задіяні у самоврядних структурах; наділення студентських керівних органів повноваженнями тотожними офіційним управлінським структурам, що з одного боку надає студентам можливість
управляти всіма сферами життя у вищому навчальному закладі,
проте з іншого, – дублює вже існуючий управлінський апарат без
урахування специфіки молодіжного середовища; бюрократизація
діяльності органів студентського самоврядування через роздування
штатів повноважених, відповідальних і контролюючих органів;
формалізація молодіжної діяльності через велику кількість зборів
за участю викладачів і без них; декларативний характер студентської активності, що не завжди має якісний результат, – «киплячі нероби» [253]; активізація контролюючої функції студентського самоврядування з реалізацією права та законності.
Основними тенденціями у розвитку студентського самоврядування 1980-х років стали організаційно-процесуальні (масовість
студентського самоврядування, коли більшість студентів беруть
участь у роботі структурних підрозділів студентського самоврядування), структурно-змістовні (бюрократизація та формалізація діяльності комсомольської та профспілкової організації у галузі студентського самоврядування), актуально-визначальні (посилення
демократичних принципів права і законності, гласності наприкінці
досліджуваного періоду).
В цей час простежуються суперечності студентського самоврядування: соціально-економічні (між гласністю та ідеологічною пропагандою), освітньо-виховні (між демократичними тенденціями та
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заформалізованістю структури студентського самоврядування, між
необхідністю демократичних перетворень і консерватизмом в управлінні вищими навчальними закладами), соціально-психологічні (між
студентською активністю та засиллям рутинної роботи, яка не викликає інтерес молоді; між потребою у самостійності та інфантильністю молоді, зневірою у можливості змін; між прагненням вищих навчальних закладів впровадити студентське самоврядування та
небажанням автономії, виходу з-під контролю органів студентського
самоврядування).
Встановлено закономірності розвитку студентського самоврядування, що знайшли найбільш характерне вираження у 1980-х рр.:
різнобічна особистісно цінна і суспільно корисна діяльність сприяє
формуванню особистості громадянина; безпосередня участь студентів в організації своєї життєдіяльності підвищує відповідальність за результати здійснюваної діяльності; студентський контроль забезпечує реалізацію принципів демократії, гласності, права
та законності.
4.2. Демократизація студентського життя в Українській
незалежній державі (1991-2010 рр.)
Новий період розвитку студентського самоврядування почався зі здобуттям Україною незалежності. Виявлення тенденцій та
закономірностей етапу 1991-2010 рр. й врахування досвіду та суперечностей у становленні студентського самоврядування у попередні історичні періоди, дає можливість здійснити всебічний аналіз
досліджуваного феномену та здобути готовність до оцінки сучасного стану розвитку студентського самоврядування в українській незалежній державі.
Рядом державних документів [858 – 865; 872; 873] та народним
волевиявленням було утверджено незалежність України. Ситуація,
в якій доленосне державотворче рішення приймається в ході свідомого суспільного вибору у демократичний спосіб, глибоко впливала на свідомість українського суспільства, передусім молоді.
Адже студентський вік є сенситивним періодом для актуалізації
справедливості, відповідальності, пошуку сенсу життя та свого місця в ньому. Бурхливі соціальні події, що відбулися в країні, перет~ 255 ~

ворення, що тривають і нині, власною своєю логікою змушують
молоде покоління самостійно робити вибір, особисто орієнтуватися у всьому й посідати цілком незалежні позиції. Саме життя формує лінію поведінки, що значно відрізняється від способу буття попередників: це і більш сміливий, відкритий, об’єктивний погляд на
світ, включаючи постановку та розв’язання багатьох проблем морально-етичного характеру, і незалежність суджень соціальнополітичного, економічного, релігійного спрямування [495, с. 237].
Студентська спільнота була готова до демократичних перетворень
і зворотнього шляху бути не могло.
Реформування не відбувалось легко. Жорстка централізація,
денаціоналізація, ідеологізація освіти, підпорядкованість значної
частини освітніх закладів потребам оборонного комплексу – ось
першочергові недоліки, які як ракова пухлина роз’їдали живу тканину освітньої галузі [159, с. 13]. Однак, на думку В. Г. Кременя,
С. М. Ніколаєнка, Україна успадкувала від попереднього періоду
досить розгалужену систему освіти, яка за багатьма показниками
відповідала рівневі розвинених країн світу [95, с. 46]. Потреба зберегти набутки та позбавитись від гальмуючих розвиток елементів
була ключовою для освітян.
О. М. Кузь визначила зміни, що відбулись у вищий школі України. До них належать: набір студентів на основі меритократичних критеріїв (при чому розум – не завжди ознака обраності); децентралізація влади; повернення до академічних свобод та
університетської автономії; заміна політичної підзвітності економічною; створення великої кількості приватних університетів; загострення проблем фінансування вищої школи. Головний висновок, до якого приходить автор: вища школа відчуває на собі тиск
з боку економічних, політичних і соціокультурних факторів,
і у взаємозв’язку «суспільство-освіта» останній надається підпорядкована роль; реалізація вищою школою України її вихідної
функції – формування інтелектуального потенціалу залежить від
суспільного покращення та політичного положення держави [348,
с. 144].
Зміни правового статусу освіти в цілому та студента зокрема
відбулась із прийняттям закону України «Про освіту» 4 червня 1991
року [235]. Особливу увагу привертають положення, викладені
у статті 17 «Самоврядування навчальних закладів». Де йдеться про
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права вирішувати питання навчально-виховної, науково-дослідної,
методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності;
участь у формуванні планів прийому, визначення змісту компонента освіти; прийняття на роботу; самостійне використання усіх
видів асигнувань; здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров’я, охорони праці в закладах освіти.
Аналіз змісту закону «Про освіту» свідчить про розширення
самоврядування закладів освіти, що слугувало базою для становлення даного феномену. Отже активний розвиток студентського
самоврядування, початок якому було покладено у 1989 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти з введенням педагогічного експерименту, продовжився із здобуттям Україною незалежності на новому ідеологічному підґрунті.
Силами науковців реалізовано багато спроб на концептуальному рівні переосмислити зміст освіти та виховання. У грудні 1992
року здійснено перший крок до вираження основоположних засад
реформ у Державній національні програмі «Освіта (Україна ХХІ
століття)» [179], затвердженій Кабінетом міністрів України 3 листопада 1993 р. [570]. Завдання відродження і розбудови національної системи освіти, виведення її на світовий рівень, розширення
мережі державних і недержавних навчальних закладів, формування
багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти було проголошено стратегічними цілями реформування освіти в Українській державі. Актуалізація принципів демократизації, гуманізації,
національної спрямованості освіти при створенні нової правової та
нормативної бази, здійснення відходу від засад авторитарної педагогіки радянських часів, створювала передумови для функціонування освіти в якісно новому полі. Система студентського самоврядування вищих навчальних закладів отримала можливість якісного
оновлення та життєдіяльності та засадах демократії та гуманізму.
Потреба переосмислення підвалин виховання в Українській
державі зумовила появу значної кількості концепцій виховання
в період з 1991 по 2000 рр.: «Концепція виховання особистості» [42]
(І. Д. Бех), 1991 р.; «Концепція виховання творчої особистості» [470]
(В. О. Моляко), 1991 р.; «Національна система виховання. Спроба
концепції» [256] (Ю. Д. Руденко, П. Р. Ігнатенко), 1991 р.; «Основи
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національного виховання (концептуальні положення)» [348]
(В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, М. Д. Сергійчук); «Концепція національного виховання» [311] (І. М. Дзюба, В. Г. Дончик, А. М. Алексюк,
П. П. Кононенко, М. Г. Стельмахович, Д. О. Тхоржерський, П. П. Хропко, Д. Г. Білоус, Л. І. Мацько, М. Б. Євтух, М. І. Шут), обговорена
і схвалена громадсько-педагогічними організаціями: Всеукраїнським педагогічним товариством ім. Григорія Ващенка, Міжнародним
освітнім фондом ім. Ярослава Мудрого, Українською світовою спілкою професійних учителів, Всеукраїнським доброчинним фондом
відродження лицарського виховання ім. Петра Сагайдачного, Асоціацією директорів шкіл м. Києва, 1996 р.; «Концепція сучасного українського виховання» [93] (Львівська обласна організація Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка, О. І. Вишневський),
1996 р.; «Концепція громадянського виховання» [310] (О. В. Сухомлинська, М. Й. Боришевський, К. І. Чорна, І. Г. Тараненко, С. Г. Рябов), 2000 р.
Аналіз згаданих концепцій засвідчив, що у всіх документах
здійснено спробу визначити нову мету виховання в українській
державі. Концепції І. Д. Беха та В. О. Моляко вирізняються врахуванням психологічних механізмів становлення особистості, решта
концепцій, – найбільший акцент роблять на актуалізації
національних цінностей та вихованні на засадах національних традицій
та ідеалів. Концепції П. Р. Ігнатенка, В. Г. Кузя, Ю. Д. Руденка,
М. Д. Сергійчука ґрунтуються на ідеях відродження козацької педагогіки, що знайшло реалізацію у побудові системи виховання за козацькими традиціями у загальноосвітніх школах.
Виховання на національних традиціях і введення до навчально-виховного процесу закладів освіти нових ідеологічних засад та
мети виховання господаря рідної землі, що обстоює національні
інтереси, сповідує національні цінності та є свідомим громадянином-патріотом, справедливим, відповідальним, працелюбним, ціннісно ставиться до себе та інших, вимагало змін у системі освітньовиховної роботи та трансформації органів самоврядування. Однак
надмірна увага до визначення нового ідеологічного вектору, існування ряду концепцій, що не повною мірою узгоджувались між собою, носили декларативний характер, призвели до відсутності
ефективної системи студентського самоврядування у вищій школі,
що мала б чітку стратегію розвитку та методичний супровід.
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Узагальненням декларативних документів виховного та освітнього характеру, що вийшли у 1991-2000 рр., стала «Національна
доктрина розвитку освіти», затверджена указом президента України 17 квітня 2002 року № 347/2002 [489]. Положення доктрини стосуються освітньої галузі діяльності закладів освіти різного рівня та
декларування основних підходів до виховання, як-от: державне
сприяння становленню демократичної системи навчання та виховання, де «нова модель управління має бути відкритою і демократичною. У ній повинні органічно поєднуватися засоби державного управління з громадським впливом. Відкритість системи передбачає поширення впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень» [489, с. 12]. Визначені тези стосувались системи
управління вищим навчальним закладом взагалі та розповсюджувались на систему студентського самоврядування.
У Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки, затвердженої Кабінетом міністрів України 12 липня
2006 [615], було окреслено коло основних освітніх проблем та основні шляхи їх вирішення, із зазначенням очікуваних результатів у ході реалізації програми. Одним із центральних напрямів виконання програми визначено розвиток демократизму, що
передбачає посилення ролі органів громадського самоврядування,
активізацію участі професійних і громадських організацій у всіх
сферах діяльності вищих навчальних закладів.
Документом, що визначав ідеологію виховання студентської
молоді, стала «Концепція національного виховання студентської
молоді» [312], ухвалена рішенням Колегії Міністерства освіти
і науки 25 червня 2009 року, протокол № 7/2–4. У концепції було
обґрунтовано принципи національного виховання, його мету і завдання, основні напрямки національно-виховної діяльності (національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне виховання) та визначено шляхи реалізації та очікувані наслідки впровадження концепції. Серед них привертає увагу положення стосовно
студентського самоврядування: «особлива роль у виховній діяльності покладається на органи студентського самоврядування, серед
основних завдань яких є підвищення ефективності навчальновиховного процесу, забезпечення виховання духовності та культу~ 259 ~

ри студентів» [312, с.82]. Також у концепції наголошується на необхідності створення умов для розвитку студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів. Аналіз
«Концепції національного виховання студентської молоді» призводить до висновку, що студентське самоврядування до кінця 2000-х,
розглядали як засіб здійснення виховання у вищому навчальному
закладі, поруч із декларуванням сприйняття студента як суб’єкта
виховної діяльності.
«Положення про державний вищий навчальний заклад» [571],
затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 5 вересня
1996 року № 1074, що мало чинність до 2 лютого 2015 року, було
першим офіційним документом, який утверджував статус студентського самоврядування, його мету, завдання, порядок роботи.
Студентське самоврядування, згідно документа, охоплювало
всю студентську вертикаль влади: рівень академічної групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу, а також, за потребою, – рівень курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу. Мало демократичну структуру, згідно
якій вищим органом були загальні збори студентів або студентська
конференція. Рішенням загальних зборів затверджували положення вищого навчального закладу про студентське самоврядування;
обирали виконавчі органи, – сенат, парламент, старостат, студентську раду, студентські деканати, студентські навчальні та наукові
частини; визначали їх структуру та термін повноважень. На загальних зборах повинні були слухати звіти студентського самоврядування про виконану роботу.
За вибором вищого навчального закладу, могло бути передбачено укладання угоди між керівництвом вищого навчального закладу та органами студентського самоврядування, про що зазначалось
у статуті вищого навчального закладу. Статутом також затверджувався перелік питань, що входив до повноважень органів студентського самоврядування, за погодженням з керівництвом закладу.
Органи студентського самоврядування виконували наступні
завдання: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння
у створенні побутових умов та умов для відпочинку; створення
студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами; організація
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співпраці студентів різних вищих навчальних закладів, молодіжних організацій; сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; сприяння працевлаштуванню випускників;
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
«Положення про державний вищий навчальний заклад» зобов’язувало органи студентського самоврядування дотримуватись
чинного законодавства, рішень Міністерства освіти та інших органів управління, в підпорядкуванні яких перебуває вищий навчальний заклад; керуватись статутом вищого навчального закладу. Від
керівника вищого навчального закладу вимагали надання підтримки та допомоги в організації та сприянні діяльності студентського
самоврядування: забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією, коштами.
З метою реалізації викладених положень, Міністерство освіти
і науки 3 квітня 2001 року затвердило «Положення про студентське
самоврядування у вищих навчальних закладах» № 166 [483].
У положенні визначено поняття самоврядування у вищому навчальному закладі як самостійної громадської діяльності студентів із
реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка
визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що
стоять перед студентськими колективами. З визначення видно, що
студентам надається свобода у вирішенні поставлених керівництвом завдань, проте про повну автономію, що є бажаною для багатьох студентів, не йдеться. Освітньо-виховна модель вищих навчальних закладів передбачає керовану демократію.
Відмінністю студентського самоврядування часів незалежності є автономія діяльності профспілкової студентської організації та
органів студентського самоврядування, що закріплено на законодавчому рівні, а саме в «Положенні про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах», де зазначено, що органи
студентського
самоврядування
не
дублюють
профспілкову
організацію, користуються допомогою і підтримкою ректорату
(адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема,
у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням,
документацією та ін.
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Другою відмінною рисою є визнання академічної групи головною структурною одиницею студентського самоврядування, зі
своїми органами управління. Група делегує свого представника до
ради студентського самоврядування факультету (відділення) і на
загальні збори (конференцію) студентів. Крім представників студентських груп, рада факультету включає представників гуртожитку. Від ради факультету обирають делегатів до ради студентського
самоврядування вищого навчального закладу.
У положенні визначено порядок обрання керівників студентського самоврядування (голови, заступників, секретаря), їх функціональні обов’язки. Документ відзначається конкретизацією процесуальних дій студентського самоврядування: проведення
засідань та визначення кількості присутніх для легітимності
прийнятих рішень, питання, що виносяться на розгляд студентських зборів, порядок ведення документації.
Важливою рисою студентського самоврядування стає відродження кращих традицій минулих років: функціонування при раді
студентського самоврядування секторів або комісій:
навчальнонаукової, культурно-просвітницької, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровчої, соціально-побутової, міжнародних зв’язків, пресцентру тощо.
Істотно доповнено основні завдання студентського самоврядування, викладені у «Положенні про державний вищий навчальний заклад». До семи затверджених раніше завдань додають сімнадцять нових напрямів діяльності, до яких належать:
безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної
політики; забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної,
фінансової
допомоги
студентам
(спільно
з відповідними службами); репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів (ВНЗ); залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами); координація
діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського
профкому; контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення; участь у розподілі
стипендіального фонду; залучення студентів до художньої самодіяльності; проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб
веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів, днів
факультету; участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні
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їх; разом з деканатами, відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ВНЗ, директором студентського містечка, завідувачами гуртожитків, вихователями організовують належний
побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках; активна
участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання
і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого
майна навчального закладу; координація роботи з викладачами,
наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканатами факультетів; організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускному режиму в гуртожитках; активна участь
у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.; разом із завідувачами гуртожитків, директором студмістечка, вихователями створення умов
для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку
і дозвілля; пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін. [483]. Проте додані завдання здебільшого
є деталізацією визначених у попередньому документі напрямів діяльності. Варто зазначити, що значна кількість нових завдань студентського самоврядування є актуалізацією досвіду радянських часів, коли студенти активно брали участь в художній самодіяльності;
здійснювали керівництво життям гуртожитків; брали участь
у ремонті та прибиранні шляхом самообслуговування; пропагували
здоровий спосіб життя; отримували заохочення у змаганнях на
кращу кімнату, поверх, гуртожиток тощо. Однак, пункти, що стосуються участі у реалізації державної молодіжної політики та закріплюють права студентів брати участь у керівництві вищим навчальним закладом, у роботі стипендіальних комісій, значно
збільшують вагу студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.
Важливе значення мало визначення прав та обов’язків органів
студентського самоврядування, подане в «Положенні про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах», зокрема: обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування; звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього
органу та отримувати відповідь по суті питань, звертатись до адмі~ 263 ~

ністрації структурного підрозділу або вищого навчального закладу
з пропозиціями та заявами щодо діяльності студентського самоврядування; опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо
вони обмежують його права чи принижують його гідність або
ускладнюють досягнення цілей організації.
Аналіз «Положення про студентське самоврядування у вищих
навчальних закладах», затвердженого 3 квітня 2001 року, призводить до висновку про його вагомість для розвитку студентського
самоврядування часів незалежності. Даний документ синтезував
кращі набутки студентського самоврядування радянської доби та
наділяв органи студентського самоврядування значними повноваженнями. Вивчення прав і обов’язків органів студентського самоврядування, викладених у документі, дозволяє твердити про встановлення наступних принципів діяльності студентського самоврядування: виборність, гласність, відповідальність, законність, активність, самодіяльність, демократизм.
Варто зазначити, що з прийняттям у 2001 році «Положення
про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах»,
органи студентського самоврядування отримали можливість для
розвитку не тільки у конкретних вищих навчальних закладах, але
й на державному рівні. З числа представників студентського самоврядування на вищих рівнях державного управління діяла Всеукраїнська студентська рада при Президентові України (2001–2008 рр.),
Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів України
(2009–2010 рр.), Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві
освіти і науки України (2005–2016 рр.), об’єднана Рада студентського самоврядування аграрних ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України.
Нетривале існування Всеукраїнської студентської ради при
Президентові України, Всеукраїнської студентської рада при Кабінеті Міністрів України засвідчило незадовільний рівень співпраці
студентських органів із органами державної влади, що створила
студентські дорадчі органи як данину демократичній традиції вектору європейського розвитку, проте не дала можливості для повноцінного функціонування.
Щодо діяльності Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України [572], то вона була створена як кон~ 264 ~

сультативно-дорадчий орган при означеній владній структурі,
з метою врахування студентської думки при здійсненні освітньої,
соціальної, культурної, трудової політики щодо студентства; забезпечення взаємодії Міністерства освіти і науки, органами місцевого самоврядування та органами студентського самоврядування
конкретних вищих навчальних закладів. Органами Всеукраїнської
студентської ради є конференція, Всеукраїнська студентська колегія, секретаріат Всеукраїнської студентської колегії, регіональні
студентські колегії або ради. Найбільш централізованими є студентська рада Києва та студентська рада Буковини (об’єднує представників студентського самоврядування Західної України).
У травні 2006 року Всеукраїнська студентська рада виступала
кандидатом у члени ESIB – об’єднання національних студентських
союзів Європи, проте в 2007 році втратила цей статус через невідповідність основним критеріям: незалежність, керованість студентами, репрезентативність. Рада організовувала навчальні форуми,
літні табори, стажування лідерів студентського самоврядування
у вищих навчальних закладах Польщі з питань студентського самоврядування. Активна її діяльність тривала до 2014 року, проте постійний тиск з боку Міністерства освіти і науки, регламентація діяльності, призвела до припинення існування.
Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984–III [231],
зафіксував розроблені у «Положенні про державний вищий навчальний заклад» норми. І стаття 38 «Студентське самоврядування» не
містить змін і доповнень, порівняно з «Положенням про державний
вищий навчальний заклад». Розробники закону не врахували прогресивних напрацювань авторів «Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах». Проте в період з 2002 до
2010 рр. до закону вносили поправки сімнадцять разів та двічі
Конституційний суд визнавав деякі положення закону неправомірними.
Стосовно студентського самоврядування, у період з 2002 по
2005 рр., до закону пропонувалось три проекти змін: № 2599 від
27.12.2002 р., підготований народним депутатом В.Кириленком;
№ 3323 від 02.04.2003 р. від комітету з питань науки і освіти, під
орудою С. Ніколаєнка; № 6352 від 18.11.2004 р., підготований ліде-
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рами Української асоціації студентського самоврядування, внесений до розгляду Ю. Павленком.
Аналіз проектів змін засвідчує, що законопроект В.Кириленка
був найбільш наближеним до потреб студентів, адже задовольняв
наступні вимоги органів студентського самоврядування: надання
органам студентського самоврядування статусу юридичної особи;
фінансування самоврядування за рахунок платних освітніх послуг,
що надає вищий навчальний заклад, у обсязі не менше 1 %; прийняття рішень про відрахування студентів, підвищення плати за навчання, поселення, за погодженням з представниками студентського самоврядування. Проте 22 вересня 2005 року Верховною
радою України ухвалено законопроект, підготований комітетом
з питань освіти і науки, що був найменш революційним, не змінював загального статусу студентів та їх участі в управлінні освітнім
процесом. Остаточно законопроект затвердили 21 лютого 2006, після внесенням Президентом, В. А. Ющенком, деяких правок.
Період з 2005 по 2010 рр. було позначено намаганнями внести
зміни щодо студентського самоврядування: у 2005 – № 8470 від
ВМГО «Народно-демократична ліга молоді», у 2006 році – законопроект № 9169 депутата Євгена Філіндаша, у 2007 році – законопроект № 1280, розроблений представниками молодіжних громадських організацій, під керівництвом Олексія Кляшторного
(Українська асоціація студентського самоврядування), Павла Вікнянського (Народно-демократична ліга молоді) та Артема Михайлюка (Спілка ініціативної молоді), що виносився на розгляд Верховної ради за поданням М. Томенка, В. Заблоцького, Є. Філіндаша
та А. Пінчука під номером № 3178, а згодом, 25 грудня 2007 року,
під № 1280, за поданням М. Томенка та Є. Суслова.
Останнє подання відбулося напередодні Всеукраїнської акції
протесту студентських і молодіжних організацій проти скорочення
держзамовлення на спеціалістів, магістрів і докторантів. У грудні
2009 року активісти студентських організацій (Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України, ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування» (УАСС), ВМГО
«Фундація регіональних ініціатив» (ФРІ), ВМГО «Спілка ініціативної молоді» (СІМ) та Студентська рада Києва (СРК)) пред’явили вимогу до депутатів Верховної ради ухвалити запропонований проект
закону, погрожуючи масовими студентськими протестами. А після
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прийняття депутатами законопроекту, просили про його підписання Президента.
Стаття, присвячена студентському самоврядуванню, зазнала істотних змін в редакції 19 січня 2010 року (№ 1798–VI) [232], де було
визначено коло прав і обов’язків органів студентського самоврядування, до яких належали прийняття актів, які регламентують організацію та діяльність органів студентського самоврядування; проведення організаційних, наукових, культмасових, спортивних та інших
заходів; сприяння працевлаштуванню студентів; розпорядження
коштами та іншим майном, що знаходиться на балансі студентського
самоврядування та банківських рахунках. Також із прийняттям доповнення до закону, керівництво вищого навчального закладу було
зобов’язане погоджувати рішення про відрахування, поновлення, переведення на іншу форму навчання, поселення та виселення
з гуртожитку студентів; узгоджувати рішення про призначення декана, проректора, відповідальних за роботу зі студентами.
Крім того, зміцненню студентського самоврядування сприяло
надходження коштів зі спеціального фонду вищого навчального
закладу в обсязі 0,5 %, 30 % з яких повинні були витрачатись на
підтримку студентської наукової діяльності.
Надання студентському самоврядуванню досить широких
повноважень у 2001 році з прийняттям «Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» неоднозначно
сприймалось адміністрацією вищих навчальних закладів. Не всі керівники ухвалювали рішення про введення до складу вчених рад
представників студентського самоврядування, значна частина
приймала рішення запрошувати студентів на засідання ректорату
або вченої ради у разі заслуховування питань, які стосуються
діяльності студентського самоврядування.
2005 рік позначено зростанням уваги керманичів країни до
питань студентського самоврядування у зв’язку із вибором європейського освітнього вектору, – приєднання України до Болонського процесу та підписання у м. Бергені на четвертій зустрічі європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту, декларації
«Про європейський простір вищої освіти» [669]. Адже розвинене
студентське самоврядування є показником дієвості демократичних
цінностей, що сповідує Європа.
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З метою реалізації положень декларації «Про європейський
простір вищої освіти» три українських вищих навчальних заклади
(Вінницький національний технічний університет, Київський міжнародний університет, Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького) та Всеукраїнська студентська рада
в 2005–2006 рр. взяли участь у здійсненні Європейського проекту
з програми Tempus-Tacis, метою якого стало введення до системи
вищого навчального закладу студентського самоврядування. Партнерами проекту були національна студентська спілка Великої Британії, що об’єднує студентів коледжів і університетів Об’єднаного
Королівства й Північної Ірландії та університету du Littoral із
французького міста Дюнкерк.
У результаті впровадження студентського самоврядування
у життєдіяльність цих вищих навчальних закладів, у їх структурі
функціонувала студентська рада закладу, що забезпечувала виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав; сприяння
навчальній, науковій, фізичній, творчій діяльності; формування
управлінських навичок. Виконавчим органом студентської ради
слугувала президія студентської ради. Структурною одиницею студентського самоврядування закладу та організаційною основою
діяльності стали студентські ради факультетів, студентські ради гуртожитків, студмістечок. Діяльність системи студентського самоврядування регулювалась положенням про студентське самоврядування закладу та положеннями про студентську раду, гуртожиток.
Узагальнений Т. Б. Буяльською досвід діяльності студентського самоврядування, було рекомендовано поширити і в інших вищих
навчальних закладах.
Кроки до утвердження вагомості студентського самоврядування було здійснено в доповідях Президента України В. А. Ющенка та міністра освіти С. М. Ніколаєнка «Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та
основа інноваційного розвитку» [610] на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 24 квітня 2005 року (рішення № 3/2–
4) та доповіді Президента України В. А. Ющенка на Всеукраїнському форумі «Турбота про вчителя – надія на майбутнє» [819] 24 травня у м. Полтаві. Суттєвого розширення потребує залучення громадського контролю організації навчально-виховного процесу;
розвиток автономії університетів, самоврядування, у тому числі
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студентського, покращення ефективності діяльності Наглядових
рад [610], – зазначив Президент.
У березні 2005 року міністр освіти України С. М. Ніколаєнко
зустрічався з лідерами студентського самоврядування 30 вищих
навчальних закладів, де обговорював проблеми становлення студентського самоврядування, залучення студентів до управління
вищими навчальними закладами, фінансування та формування
стипендіальних фондів. Проте органи студентського самоврядування розглядались як посередник між адміністрацією та студентською громадою.
Політика щодо розвитку студентського самоврядування
С. М. Ніколаєнка передбачала й відродження руху студентських будівельних загонів. Однак масовості, притаманної для 1960–1980 рр.
даний рух не набув.
В окремих вищих навчальних закладах, таких як Київський
національний університет будівництва і архітектури, відроджували
та підтримували рух будівельних загонів в силу профілю вищого
навчального закладу та розвиненої системи студентського самоврядування [211], що організовувала діяльність загонів та підтримувала спадкоємність поколінь перших будівельних студентських
загонів закладу з новоствореними. На Львівщині функціонували
залізничні загони [700], в яких працювали студенти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна та Чернівецького транспортного коледжу.
Молоді залізничники виконували обов’язки провідників додаткових пасажирських потягів і працювали в парі з досвідченими провідниками за строковим договором, з першого червня по двадцять
сьоме серпня в денний період.
У більшості вищих навчальних закладів побутувала форма
проведення третього трудового семестру. Коли студентські бригади
виконували роботи з ремонту навчальних та побутових приміщень
закладу, опікувались чистотою. Так, у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка такий семестр тривав 10 днів [695],
які студенти могли обрати у зручний для себе час протягом літніх
канікул. На думку організаторів, проходження практики у вигляді
третього трудового семестру не тільки забезпечувало підготовку до
нового навчального року, але й згуртовувало колектив. Від робіт
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звільнялись інваліди, вагітні, студенти, що проходили безвідривну
практику, або з інших вагомих причин.
Така ж практика побутувала і в Черкаському національному
університеті імені Богдана Хмельницького, студенти якого в 2016
році стануть називати форму третього трудового семестру порушенням прав студентів, створюватимуть студентське антикорупційне агентство, яке буде розслідувати використання студентів як
дешевої робочої сили та джерела додаткових коштів [640]. У 19912010 рр. вже намітилась тенденція відходу від традицій суспільнокорисної праці, що знайшла реалізацію в наступному періоді.
Тенденція обстоювання студентами своїх прав у законний цивілізований спосіб активізувалась у 1990 році з проведенням революції на граніті, та отримала розвиток зі створенням різних організацій, покликаних захищати права студентів. З січня 1994 року
функціонує громадська організація «Молодіжна альтернатива»,
гаслом якої є просування інтересів молоді в державній політиці.
Організація залучає студентську молодь до стажування в органах
влади: Верховній раді, органах місцевого самоврядування та здійснює роботу за напрямами: освітня політика, місцеве самоврядування, молодіжне підприємництво, міжетнічні відносини, екологія
[468].
Благодійна організація, фонд сприяння розвитку студентського самоврядування «Універсітас», створена 23 жовтня 2002 року
(проект здійснювався за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»). Фонд створив гарячу лінію «Студзахист», де
студенти отримували консультації з питань захисту своїх прав
і розвитку самоврядування; юридичну допомогу у випадках утисків
за політичні, громадські погляди, зміні місця навчання, поновлення, протидії хабарництву, незадовільному рівню викладання. Гарячі телефонні лінії функціонували і у вищих навчальних закладах
з метою запобігання хабарництву та усуненню проблем у навчально-виховному процесі.
З другої половини 1990-х до початку 2000-х років наявна тенденція створення молодіжних наукових, просвітницьких, виховних
організацій. Їх появу стимулював і закон України «Про молодіжні
та дитячі громадські організації», ухвалений в 1999 році [234]. Український національний комітет молодіжних організацій об’єднує
більшість легальних молодіжних і дитячих організацій.
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За напрямами діяльності визначають шість груп молодіжних
організацій [108, с. 196-197]: молодіжні організації, зорієнтовані
на вирішення політичних проблем (Молоді республіканці України, Об’єднання демократичної української молоді (ОДУМ), Соціалістичний конгрес молоді, Ліберальне молодіжне об’єднання,
Спілка українського студентства (СУС), Асоціація молодих українських політологів і політиків, Молодіжна організація спілки
офіцерів України «Сокіл», Львівський фонд «Молода Україна» та
молодіжні організації при політичних партіях та рухах); молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем
(Спілка молодіжних організацій України (СМОУ), Асоціація МЖК
воїнів-інтернаціоналістів України «Укрінтербуд», Українська республіканська рада молодих вчених і спеціалістів, Палата молодих
підприємців України та ін.); молодіжні організації, що займаються вивченням історії, фольклору, етнографії народів України
(«Товариство Лева», товариство «Щире братство», Молодіжне
товариство «Кіш», Молодіжна єврейська організація «Шахар» та
ін.); молодіжні благодійницькі організації (Південноукраїнське
благодійне товариство «Молодь за милосердя», Асоціація молодіжних пошукових об’єднань України «Обеліск», Республіканський молодіжний благодійницький фонд допомоги потерпілим від
аварії на Чорнобильській АЕС, Молодіжне благодійне товариство
«Гуманіст»); релігійні молодіжні організації (Комітет української
католицької молоді (КУКМ), Організація «Українська молодь Христові», Молодіжна рада церков Євангельських християн-баптистів
України, Всеукраїнське православне молодіжне Братство ім. Петра
Могили та ін.); дитячі громадські організації (Українська скаутська організація «Пласт», Спілка української молоді (СУМ), Спілка піонерських організацій України (СПОУ), Українське дитячоюнацьке товариство «СІЧ»).
Крім згаданих груп молодіжних організацій, можна визначити молодіжні організації за сферою професійної діяльності:
Асоціація інтернів Верховної Ради України, Асоціація майбутніх
юристів України, Асоціація Молодих Медиків України, Асоціація
молодих підприємців України, Асоціація трудових об’єднань молоді України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців, Всеукраїнська Рада молодих вчених і спеціалістів, Всеукраїнська спілка
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молодих підприємців та бізнесменів, Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору та ін., ВМГО «Національна молодіжна
педагогічна рада України»; за дозвіллєвою діяльністю: Асоціація
«КВН України», Всеукраїнська молодіжна хостел-асоціація, Всеукраїнський молодіжний мистецький центр «Перлини сезону» та ін.;
за формуванням лідерських здібностей: Асоціація молодих депутатів України, Асоціація молодіжних організацій України «Спектр»,
Асоціація правозахисних організаторів студентів України, Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва «Альтернатива-В»,
Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Генерація», Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Клуб міжнародного співробітництва «Мандри», Всеукраїнська студентська рада, Всеукраїнське молодіжне об’єднання «Молодь за добробут», Всеукраїнська
молодіжна громадська організація «Україна–ХХІ», Всеукраїнське
об’єднання молоді «Нова ера», Всеукраїнське молодіжне об’єднання «Слов’яни», Всеукраїнська молодіжна організація «Сяйво», Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодь третього
тисячоліття», Всеукраїнська молодіжна громадська організація
«Центр молодіжних ініціатив «Школа лідерів», Всеукраїнська спілка
молодіжних та дитячих громадських організацій «Національна Рада молодіжних організацій України», Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій, Всеукраїнська рада студентів,
«Молодіжна солідарність», Українська асоціація студентського самоврядування, Українська Студентська Спілка, Національний студентський союз, Асоціація правозахисних організаторів студентів
України, Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська республіка» та ін. Організації останньої групи найбільш
сприяли розвитку студентського самоврядування та розвитку
управлінських умінь студентів.
Велика кількість організацій були політизовані, зокрема: Товариство української студіюючої молоді ім. М. Міхновського,
м. Харків, Харківська молодіжна патріотична організація «Сокіл»,
Клуб прихильників Д. Донцова, м. Львів.
Здійснимо аналіз діяльності найбільш значущих організацій,
метою яких було формування лідерських якостей студентів і
сприяння функціонуванню студентського самоврядування.
Ефективно діє Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС), що об’єднує органи студентського самоврядування,
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студентські громадські організації, студентські клуби та наукові
товариства вищих навчальних закладів України. УАСС є наступницею Української асоціації розвитку студентського самоврядування, заснованої 29 червня 1999 року [260]. Асоціація представляє
інтереси українських студентів у Європейському союзі та визнана
міжнародною спільнотою як національне об’єднання студентів України. Українська асоціація студентського самоврядування функціонує через такі органи як виконком, правління (представлене осередками асоціації за регіонами), секретаріат (голова, юрист, ІТ–
спеціаліст), генеральна асамблея (загальні збори представників).
Декларує принципи відкритості, незалежності, внутрішньої та
консенсуальної демократії. Здійснює соціально-правовий захист
студентів, моніторинг якості вищої освіти, сприяє міжнародному
співробітництву студентських організацій та розвитку студентського самоврядування шляхом реалізації різноманітних проектів, конференцій, форумів, освітніх заходів, до яких залучені студенти,
представники влади, вищих навчальних закладів, роботодавці.
УАСС є співзасновником всеукраїнської спілки молодіжних громадських організацій «Український молодіжний форум» [749], членом
Європейського союзу студентів (ЕSU); співпрацює з Радою Європи,
Європейською комісією та групою супроводу Болонського процесу.
З 2010 року включена до громадянської кампанії «Молодіжна варта:
молодь за вами спостерігає!», завданням якої є співпраця з політиками та контроль виконання передвиборчих обіцянок.
З-поміж студентських організацій, спрямованих на формування лідерський якостей та сприяння організації студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах, вирізняється також
Національний студентський союз (НСС) [588], що почав існування 9
березня 2009 року, з підписанням студентськими лідерами понад
сорока вищих навчальних закладів України Меморандуму про
співпрацю органів студентського самоврядування. Основними керівними органами НСС є конгрес і виконком. Національний студентський союз брав участь у розробці проекту закону України
«Про вищу освіту», організовував Всеукраїнський студентський референдум щодо ставлення до норм закону «Про вищу освіту».
Попри розгорнуту Національним студентським союзом компанію щодо виведення профспілкової організації зі структури сту~ 273 ~

дентського самоврядування, студентська профспілка продовжувала
виконувати свої традиційні функції та визначатись як самоврядний студентський орган.
Асоціація правозахисних організаторів студентів України
(АПОС), зареєстрована у 2000 році стала правонаступницею Ради
голів профспілкових комітетів вищих навчальних закладів, що існувала за радянських часів, та почала активно функціонувати
з 1996 року як Асоціація профспілкових організацій студентів України. Асоціація об’єднала біля 300 вищих навчальних закладів різних форм власності. Головними завданнями асоціації є координація студентського профспілкового руху; представництво та
захист інтересів своїх члені в у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування; сприяння задоволенню потреб своїх членів в сфері побуту, оздоровлення, відпочинку, реалізації творчого потенціалу; сприяння роботі
державних органів влади, громадських організацій в підготовці та
реалізації заходів державної молодіжної політики в питаннях стосовно студентства [587].
Організація співпрацює з Верховною Радою України, зокрема
з Комітетом з питань науки і освіти та Комітетом з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму; органами державної влади (Міністерством освіти і науки України, Міністерством
України у справах сім’ї, дітей та молоді, Державною адміністрацією
туризму України, Міністерством праці і соціальної політики України), молодіжними громадськими організаціями (виступила співзасновником Національної ради молодіжних організацій України та
Українського національного комітету молодіжних організацій),
міжнародними громадськими організаціями (International StudentTravel Confederation – ISTC). Представники Асоціації правозахисних
організаторів студентів України були членами Національної ради
з питань молодіжної політики при Президентові України та
Всеукраїнської студентської ради при Президентові України; керівних
органів Світового Конгресу Українських Молодіжних Організацій.
Проведення Міжнародної програми «Студентська республіка»
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Студентська республіка» (зареєстрована Міністерством юстиції України 22
травня 2006 року), що має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, реалізується від рівня вишу до фінально~ 274 ~

го етапу (в кожному регіоні); розвиток студентського самоврядування та активності; налагодження ефективної співпраці з студентством України і світу [105], засвідчує високу самоврядну активність студентства та розвиток якісно високого рівня лідерських
умінь молоді вищих навчальних закладів.
Діяльність молодіжної громадської організації реалізується
у проектах «Студентська республіка», «Новий старт», «Кращий студент України», «Зимова Студреспубліка», «Антикорупційний молодіжний театр», де студенти вчаться були керівниками та свідомими
громадянами своєї держави. Стратегічною метою організації
є входження України до топ–20 розвинутих країн світу, через втілення Стратегії-2050 для України. Функціонування «Студентської
республіки» є явищем дієвим і динамічним, а отже, організація не
тільки співпрацює з вітчизняними і зарубіжними молодіжними
структурами, опікується захистом прав молоді, але й ділиться досвідом із зарубіжжям, розширює функцію захисту прав до правової
допомоги різним категоріям громадян.
У вищих навчальних закладах всіх областей України впроваджено проект «Студентська республіка», суть якого полягає в створенні сучасного студентського центру університету, який об’єднує
студентів та надає всі можливості для повноцінного функціонування та розвитку студентського самоврядування.
Значна кількість всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій зумовлювала потребу узгодження їх діяльності, з метою чого наприкінці 2005 року створено Український молодіжний форум,
що об’єднав більшість діючих всеукраїнських молодіжних
і дитячих об’єднань, а згодом приєднався до Європейського молодіжного форуму.
Невпинне зростання молодіжних та дитячих організацій (у
1992 році – 7 [412], у 2005 – 130 [749], за О. В. Лісовцем, – 125,
у 2010 – 195 [412]) було свідченням посилення демократичних тенденцій у країні, проте централізовану координацію роботою організацій, здійснити не могло жодне об’єднання, попри існуючі спроби.
У студентському середовищі активно розвивались неформальні студентські ініціативи – так звані «молодіжні субкультури», до
яких належали музичні (реп, рейв, брейк, метал, джаз та ін.), епатажно-протестні (панки, байкери), романтико-ескейпістські (толкі~ 275 ~

єністи, індіаністи, уніформісти, готи, емо), радикально-деструктивні (скінхеди), хакери, розправно-самосудні (гопники), релігійно-містичні (кришнаїти), гедоністично-розважальні (мажори). Деякі з них пов’язані з антисуспільною протиправною діяльністю, зокрема, розправно-самосудні та радикально-деструктивні угрупування, хакери; на межі дозволеного відбувається діяльність епатажнопротестних, релігійно-містичних та гедоністично-розважальних
організацій. В таких країнах, як Білорусія, Вірменія, Росія, Саудівська Аравія, активно боролись з молодіжною суб-культурою емо,
вбачаючи в ній загрозу суїцидальної поведінки молоді [412]. Ідеологічний та організаційний вакуум молоді заповнювався формальними та неформальними молодіжними структурами, що підкреслювало потребу якісно організованої структури студентського
самоврядування у вищому навчальному закладі.
Аналіз діяльності студентського самоврядування вищих навчальних закладів засвідчив, що із прийняттям змін до закону «Про
вищу освіту» у 2010 році та з увагою Міністерства освіти і науки до
діяльності органів студентського самоврядування, свідченням чого
є рішення підсумкової Колегії Міністерства освіти і науки України
22 квітня 2010 року № 14/1–41 «Про підсумки діяльності вищих
навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік»
[693] щодо забезпечення розвитку у вищих навчальних закладах
студентського самоврядування шляхом створення органів студентського самоврядування на факультетах (відділеннях) вищих навчальних закладів та сприяння їхній роботі (пункт 3.12), активізується робота органів студентського самоврядування та відбувається
їх створення на базі тих вищих навчальних закладів, що не мали
означених органів.
Так, у Чернігівському національному технологічному університеті студентська рада почала активну діяльність з 2010 року. Члени
студентського самоврядування увійшли до складу вченої ради університету, стали брати участь у засіданнях трудового колективу та
активно співпрацювати з адміністрацією університету у вирішенні
питань освітнього, побутового характеру, а також захисту прав та
обстоюванні інтересів студентів [778]. Студенти Одеського національного економічного університету увійшли до керівних органів свого вищого навчального закладу, брали участь у виборах ректора.
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Діяльність органів студентського самоврядування регулювалась законом України «Про вищу освіту», «Положенням про державний вищий навчальний заклад», «Положенням про студентське
самоврядування у вищих навчальних закладах», а також Статутом
вищого навчального закладу, Положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу (затверджене загальними
зборами студентів та загальними зборами трудових колективів),
іншими актами органів студентського самоврядування (як-от: Положення про студентське наукове товариство, Положення про гуртожиток студентів тощо).
Аналіз діяльності органів студентського самоврядування
дозволяє твердити про їх активізацію на початку 2000-х років та
кульмінацію розвитку в 2010 році, тоді як 1990-ті роки позначені
зниженням рівня виховної роботи зі студентами у більшості вищих
навчальних закладів. Орієнтація на освітній компонент призвела
до відходу значної частини студентів та викладачів від громадської
діяльності та масового згортання позанавчальної роботи [661,
с. 121]. 1990-ті роки були позначені подоланням соціально-економічної кризи, утвердженням національних цінностей та переосмислення системи діяльності вищих навчальних закладів.
Вивчення практики виховної діяльності вищих навчальних
закладі в у 1990-х роках, дозволяє стверджувати про наявність
ефективних систем студентського самоврядування в окремих вищих навчальних закладах.
У Таврійському державному агротехнологічному університеті
з 1999 року функціонує колегія студентів як базова структура студентського самоврядування, що об’єднує всіх студентів університету
та має такі структурні підрозділи: студентські ради гуртожитків,
студентські ради факультетів, студентську раду університету. Кожен
з цих органів забезпечує зв’язок студентської громадськості
з підрозділами та адміністрацією університету і сприяє волевиявленню студентів на відповідних рівнях [590, с. 5]. Студентські ради
факультетів опікуються роботою секторів: навчально-виховного,
наукового, організаційного, соціального, інформаційного, культмасового, спортивно-масового, профорієнтаційної роботи, Web-центру. Реалізовувати завдання студентських рад факультетів допомагає
старостат, що включає старост академічних груп, курсів, потоків. До
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структури студентського самоврядування Таврійського державного
агротехнологічного університету включено профком студентів. Досвід університету вказує на те, що профспілка не дублює функції інших органів самоврядування та не вступає в антагонізм з ними, а
є органічною частиною структури. Вищим органом студентського
самоврядування є вища рада студентського самоврядування – президія, що включає керівників усіх структурних підрозділів студентського самоврядування закладу.
В Одеському національному медичному університеті ефективно
працює студентська рада, студентські деканати та ряд комісій студентського самоврядування: науково-дослідна, навчально-виховна,
соціально-побутова, санітарно-просвітницька, спортивно-оздоровча,
культмасова, інформаційної роботи, міжнародних зв’язків [518].
Комісія з науково-дослідної роботи здійснює керівництво
науковою роботою студентів, координує діяльність наукового товариства студентів і молодих учених; комісія з навчально-виховної
роботи спрямовує зусилля на поліпшення організації навчального
процесу; комісія з соціально-побутової роботи тісно співпрацює зі
студентським профкомом, займається соціальним захистом студентів, опікується роботою гуртожитків, питаннями наведення ладу на території університету; комісія з санітарно-просвітницької
роботи координує роботу університетських загонів «Милосердя»,
«Майбутнє», займається популяризацією здорового способу життя;
комісія зі спортивно-оздоровчої роботи опікується оздоровленням
студентів та залучення їх до занять спортом; комісія з культмасової
роботи сприяє залученню студентів діяльності Центру студентської
творчості «Vitа»; комісія з інформаційної роботи займається профорієнтаційною діяльністю, організовує інформаційне забезпечення
та соціологічні опитування студентів, співпрацює з редакцією газет
університету «Пульс», «Его величество – пациент», організовує випуск студентських друкованих, електронних видань; комісія з міжнародних і міжвузівських зв’язків опікується питаннями адаптації
іноземних студентів, встановленню доброзичливих взаємин між
студентами, здійсненні міжнародного обміну студентами та співпрацею із зарубіжними вищими навчальними закладами.
Прикладом системи студентського самоврядування, що функціонувала на високому рівні ще на початку 2000-х років вважають
досвід Київського національного торговельно-економічного уні~ 278 ~

верситету. Системний підхід організації студентського самоврядування охоплює усі сфери життєдіяльності університету: навчальновиховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, побутову, дозвіллєву, громадського життя на рівнях академічної групи, факультету, гуртожитку, університету. Студентське самоврядування сприяє
діяльності студентських наукових гуртків, товариств, об’єднань,
клубів за інтересами, працевлаштування випускників, виховання
духовності та культури студентів, формування у студентської молоді
національно-громадянської позиції, соціальної активності, оволодіння навичками організатора, керівника, формування громадянської політичної культури, становлення особистості нового типу. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів університету, факультету, гуртожитку, які
ухвалюють «Положення про студентське самоврядування»; обирають виконавчі ограни студентського самоврядування та заслуховують їх звіти; визначають структуру, повноваження й порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.
Аналіз систем функціонування студентського самоврядування
вітчизняних вищих навчальних закладі в у 1990-2010 рр. призводить до висновку про існування у більшості вищих навчальних
закладів органів студентського самоврядування, проте вони знаходяться у підпорядкуванні керівництва вищого навчального закладу, що знижує рівень вияву студентської ініціативи. Зокрема, в Яготинському інституті МАУП функціонували студентська рада та
наукове студентське товариство [697, с. 112]. Проте вивчення змісту
діяльності даних структур засвідчує, що дії студентських лідерів
мають рекомендувальний підпорядкований характер, бо студенти
подають пропозиції щодо нагородження, матеріального заохочення
студентів, вивчають стан роботи з обдарованою молоддю у кращих
вищих навчальних закладах України за завданням ректорату.
У Рівненському державному гуманітарному університеті діяла
система студентських деканатів, проте згідно аналізу структури організації науково-дослідної роботи студентів Рівненського державного гуманітарного університету [98, с. 281], студентські декани були у прямому підпорядкуванні деканів факультетів та голів секцій
профілюючих кафедр.
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Вдале поєднання студентської ініціативи з досвідом старших
поколінь реалізоване у системі студентського самоврядування Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, де з 1999 року функціонує рада старійшин університету, що
складається з представників ветеранів університету, громадських
організацій, адміністрації, рад факультетів і університету. З радою
взаємодіють: студентська рада, старостат, студентська рада гуртожитку, студентські ради факультетів, студентські спілки (спілка
молоді, – студенти, аспіранти, молоді викладачі; спілка студентів
університету), студентські клуби, студентський парламент. Проте
центральним завданням органів студентського самоврядування
університету залишається допомога адміністрації університету та
факультетів у виконанні завдань навчально-виховної роботи, поліпшення умов і якості навчання, побуту та відпочинку [99, с. 404].
Здійснений аналіз засвідчив, що в більшості вищих навчальних закладів під патронатом студентського самоврядування здійснюється волонтерська допомога, так Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ) здійснює шефство над Комунальним
закладом освіти «Дніпропетровським багатопрофільним навчально-реабілітаційним центром № 9» обласної держадміністрації
[492]. Житомирський державний університет імені Івана Франка
створив соціальну службу молоді, всю роботу в якій та керівну діяльність здійснюють студенти [96, с. 219–226]. В службі діють телефон довіри для консультування молоді, молодіжний центр праці,
що опікується працевлаштуванням молоді на час канікул, курси
для волонтерів, інформаційна служба, вулична соціальна робота
з бездоглядними та безпритульними, здійснюється соціальний
патронаж викладачів похилого віку та організація вільного часу
молоді міста, зокрема і дозвілля дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Дослідження засвідчило, що традиційним для органів студентського самоврядування залишається робота з удосконалення навчально-виховного процесу. Так, у Національному університеті
ім. адмірала Макарова діяльність органів студентського самоврядування спрямована на якість навчання, підвищення рівня духовності
і культури, формування активної соціально-життєвої позиції. Студентське
самоврядування
є важливим
фактором
розвитку
і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблен~ 280 ~

ня у них навичок управлінської та організаторської роботи
з колективом, формування майбутньої еліти нації. Адже опора на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні орієнтації студентства
є реальним показником цивілізованості суспільства, утвердження
в ньому демократичних начал.
До завдань студентського самоврядування належать завдання
організації трудової діяльності студентів. Студентська колегія Миколаївського національного аграрного університету реалізовує такі
програми: «Свій ВНЗ – своїми руками» через трудові загони (ремонти аудиторій, благоустрій територій, закріплених за факультетами);
«Продукти поля – на стіл громадського харчування» (забезпечення
їдальні, буфетів овочами, що вирощені студентами на полях
навчально-дослідного господарства «Сонячне»); «Студентським
сім’ям – підтримка й допомога» (виділення окремих кімнат
у гуртожитках; надання матеріальної допомоги; вручення цінних
подарунків); «Студентський гуртожиток – мій дім» (нагородження
перехідними призами студентів, чиї кімнати визначені як кращі
в огляді-конкурсі «На кращу кімнату»; проведення конкурсів на
кращий дизайн приміщень у гуртожитку.
Аналіз засвідчив, що в більшості вищих навчальних закладів,
виховна робота зі студентами координується відділом по роботі зі
студентами та центром молодіжної та соціально-культурної роботи
університету. Включені до цієї роботи і заступники деканів
з виховної роботи та куратори, що планують виховну роботу на основі побажань студентів, власного досвіду та методичних рекомендацій загальнодержавного рівня. Виховна робота кафедри полягає
в наступному: формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведення професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи
серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі
в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності. Якщо ж говорити безпосередньо про куратора академічної
групи, то його план організаційно-виховної роботи передбачає
знайомство куратора зі студентами академічної групи, виявлення
їх інтересів, запитів (перший курс), проведення зустрічей зі сту-
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дентами групи, індивідуальних бесід, зборів групи щодо якісного
навчання; ознайомлення з правами і обов’язками студентів.
Аналіз різних систем організації студентського самоврядування засвідчив, що найбільше поширення у вітчизняних вищих навчальних закладах мають президентсько-парламентський устрій, за
якого головним органом є загальні збори студентів, що можуть мати
форму конференції, колегії, форуму тощо.
У Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського функціонує студентська рада та студентський президент (рис. 4.2).
Загальноуніверситетські збори студентів

Студ. президент

Студ. віцепрезидент

Студентський профком

Студентська рада

Студентські деканати
Трудова
комісія

Комісія
«Гуртожиток»

Навчальна
комісія

Комісія
«Наука»

Спортивний
клуб

Клуб
«Естетика»

Літ. клуб
«Ламус»

Прес-центр

Рис. 4.2. Схема роботи органів студентського самоврядування
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
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Вищим органом студентського самоврядування є загальні
збори студентів. На засіданнях вирішуються організаційні питання:
затверджуються порядок роботи і обов’язки студентської ради, комісій, центрів, президента, віцепрезидента та заслуховуються звіти
виконавчих органів [97].
Огляд роботи студентського самоврядування Миколаївського
національного університету ім. В. О. Сухомлинського дозволяє зробити висновок: президентсько-парламентський устрій студентського самоврядування в університеті повною мірою надає можливість
студентам брати участь у загальноуніверситетському житті через
широку мережу самоврядних інституцій та доступності й відкритості студентських зібрань.
В Національному кораблебудівному університеті ім. адмірала
С. Й. Макарова працюють студентський парламент та профком студентів. Реалізовано проект першого студентського телебачення
в Україні – НУК ТV, на базі якого діє студентський медіа-центр
НУК. Для популяризації та розвитку творчих проектів студентів
Національного Університету Кораблебудування ім. адмірала Макарова був створений Арт–Центр НУК «Лайнер». Центр надає змогу
студентам проявити себе у різних напрямках творчості: режисери,
керівники проектів, актори, оператори, танцюристи, вокалісти,
спортсмени, ведучі, телеведучі. З 1963 року у Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ) функціонує кіностудія
«Юність» [492], в роботі якої студенти беруть безпосередню участь,
що розширює сферу застосування студентських талантів.
Органи студентського самоврядування спільно з кафедрами
вищих навчальних закладів організовують круглі столи та дискусійні клуби з актуальних тем, проводяться ігри, брейн-ринги та молодіжні конференції. Все це сприяє всебічному розвитку студентства та його науковому, культурному, естетичному, правовому, суспільному та морально-духовному вихованню.
Студентське самоврядування Чорноморського національного
університету ім. П. Могили та Миколаївського національного аграрного університету представлене роботою студентської колегії,
до складу якої входить студентський президент, студентські декани факультетів. Проте у Чорноморському національному університеті ім. П. Могили студентська колегія виконує роль студентського
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профкому поряд із такими завданнями: «забезпечення і захист
прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами
своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; створення студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, земляцтв тощо; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних
закладів та молодіжними організаціями; сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами» [779]. Тоді як у Миколаївському національному
аграрному університеті профспілковий комітет є окремою структурною ланкою студентського самоврядування [458].
У названих університетах видають студентські газети «Педагог»,
«Новое поколение», «Скиф» (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського), «Політичний вісник», «Вагант» (Чорноморський національний університет ім. П. Могили), «Агросвіт»
(Миколаївський національний аграрний університет).
Висока громадська активність та можливість вільно обмінюватись думками на сторінках студентської преси та інтернет-сайтах університетів, а також сторінках у соціальних мережах, присвячених проблемним питанням студентського життя, вивченню
громадської думки з приводу важливих проблем життя університету, свідчить про демократичні засади життєдіяльності вищих навчальних закладів.
Науковий інтерес викликають визначені Р. В. Сопівником етапи зростання ролі студентів у освітньому процесі вищих закладів
освіти [661], серед яких визначено наступні: 1990 р. – перша половина 1991 р. (позначений впливом марксистсько-ленінської ідеології); друга половина 1991 р. – середина 1990-х рр. (надмірне захоплення національними ідеалами та цінностями); друга половина
1990-х рр. – початок 2002 р. (зростання ролі студентів у освітньому
процесі як суб’єктів діяльності); після 2002 р. (інтенсивне втілення
Болонської системи). Визначені етапи підтверджують думку про посилення позицій студентського самоврядування у освітньому процесі вищих навчальних закладів.
На основі здійсненого аналізу, обґрунтовано актуальні тенденції розвитку студентського самоврядування 1991-2010 рр.: організа~ 284 ~

ційно-процесуальні (посилились демократичні тенденції у країні
в усіх сферах життєдіяльності), структурно-змістовні (утвердилась
тенденція обстоювання студентами своїх прав у законний цивілізований спосіб), актуально-визначальні (з другої половини 1990-х до
початку 2000-х років найбільш активно виявлялась тенденція створення молодіжних наукових, просвітницьких, виховних громадських організацій; намітилась тенденція відходу від традицій суспільно-корисної праці, що знайшла реалізацію в наступному періоді).
У досліджуваний період визначено суперечності в розвитку
студентського самоврядування: соціально-економічні (між потребою у фінансовому забезпеченні органів студентського самоврядування та обмеженими фінансовими можливостями вищих навчальних закладів), освітньо-виховні (між значним числом
концептуальних документів та законодавчих актів, які стосуються
сфери студентського самоврядування, та їх узгодженістю і практичною реалізацією у діяльності вищих навчальних закладів; між
великою кількістю всеукраїнських громадських молодіжних об’єднань та відсутністю узгодженості їх діяльності; між потребою
утвердження демократичних цінностей студентського самоврядування у життєдіяльності вищих навчальних закладів та покладання
на органи студентського самоврядування допоміжних факультативних функцій), соціально-психологічні (між зростаючою студентською ініціативою та неготовністю керівництва вищих навчальних закладів сприймати лідерів студентського самоврядування як
повноправних партнерів).
Студентське самоврядування цього періоду розвивається на
основі закономірностей: ефективність роботи студентського самоврядування залежить не від обраної форми (спілки, комітети, бюро,
штаби, сектори, центри, загони, клуби, об’єднання, комісії, ради,
старостат та ін.) і устрою, а від реалізації принципів демократії, гласності, гуманізму, виборності, змінності, права і законності, ініціативності та активності, відповідальності, чіткої організаційної структури і підзвітності колективу, особистісної та колективної значущості;
поєднання
представницьких,
виконавчих,
судових
органів у структурі студентського самоврядування забезпечує найбільш дієву демократичну структуру органів студентського самоврядування; різнопланова особистісно цінна та суспільно значуща
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діяльність навчального, наукового, спортивного, трудового, доброчинного, художнього, естетичного та ін. спрямування на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, університету, міста, країни
створює сприятливі умови для активізації студентського самоврядування.
Висновки до четвертого розділу
1. Аналіз 109 джерел наукової, довідкової, документальної літератури, 42 джерело з яких становить інформація Інтернет-ресурсів,
та 40 архівних джерел, дозволив охарактеризувати періодизацію розвитку студентського самоврядування в Україні з 1980 по 2010 рр. У
дисертаційному дослідженні визначено сім послідовних етапів
(1917-2010 рр.), два з яких знайшли відображення у розділі: VІ етап
(1980-1990 рр.) – перебудови у системі студентського самоврядування – знаменувався низькою соціальною ініціативністю, формалізмом у громадській діяльності молоді; VІІ етап (1991-2010 рр.) –
демократизації студентського життя в Українській незалежній державі – почався зі здобуттям Україною незалежності.
2. Провідними тенденціями розвитку студентського самоврядування у 1980-2010 рр. є: організаційно-процесуальні (зростання чисельності органів студентського самоврядування, посилення демократичних тенденцій у країні в різних сферах), структурно-змістовні
(бюрократизація й формалізація діяльності комсомольської та профспілкової організації у галузі студентського самоврядування; створення молодіжних громадських організацій), актуально-визначальні
(посилення демократичних принципів права і законності, гласності;
відходу від традицій суспільно-корисної праці; обстоювання студентами своїх прав у законний цивілізований спосіб).
3. На основі вивчення розвитку студентського самоврядування
у 1980-2010 рр. визначено такі закономірності: безпосередня участь
студентів в організації своєї життєдіяльності підвищує відповідальність за результати її здійснення; студентський контроль забезпечує
реалізацію принципів демократії, гласності, права та законності;
ефективність роботи студентського самоврядування залежить не від
обраної форми і устрою, а від реалізації принципів демократії,
гласності, гуманізму, виборності, змінності, права і законності, ініціативності та активності, відповідальності, чіткої організаційної
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структури і підзвітності колективу, особистісної та колективної значущості; поєднання представницьких, виконавчих, судових органі
в у структурі студентського самоврядування забезпечує найбільш
дієву демократичну структуру органів студентського самоврядування; різнопланова особистісно цінна та суспільно значуща діяльність
навчального, наукового, спортивного, трудового, доброчинного, художнього, естетичного та ін. спрямування на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, університету, міста, країни створює
сприятливі умови для активізації студентського самоврядування.
4. Подальшого дослідження потребують питання розроблення
єдиної концепції взаємодії всеукраїнських громадських молодіжних об’єднань, сфера діяльності яких пов’язана зі студентським самоврядуванням; вивчення питання розвитку студентського самоврядування в наступному історичному періоді; визначення перспектив розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.
Основні результати розділу опубліковано у наукових працях
автора: 200; 201; 721; 724; 731; 735.
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РОЗДІЛ 5
АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ І ДОСВІДУ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
5.1. Особливості діяльності студентського самоврядування
в українській незалежній державі (2011-2015 рр.)
Орієнтація українського суспільства на цінності демократії та
гуманізму, прагнення долучитися до європейської спільноти,
визначають зміни у діяльності вищих навчальних закладів та увагу
до органів студентського самоврядування на різних рівнях.
Концептуальний вимір розвитку освіти позначено оновленою
версією доктрини розвитку освіти «Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 роки» [490], затвердженої Указом
Президента України № 344/2013 від 25 червня 2013 року «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021
року». Аналіз документа призводить до висновку про визначення
авторами, поруч із завданнями удосконалення структури системи
освіти, модернізації її змісту; забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді; інформатизації освіти; підтримки наукової та інноваційної діяльності; посилення кадрового потенціалу та фінансового й матеріально-технічного забезпечення системи освіти; здійснення національного моніторингу
системи освіти; розроблення та підтримки державних програм
в освіті; здійснення міжнародного партнерства; модернізації системи управління освітою, завдань «формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно в умовах кризового стану
суспільства, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах
діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси» [490, с. 32].
Однак здійснений аналіз засвідчує, що і в «Національній доктрині
розвитку освіти», і в «Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року» студентське самоврядування не є
предметом окремого розгляду. Засобом становлення управлінців
автори вважають якісну освітньо-професійну підготовку.
Здійснений аналіз рішень колегії Міністерства освіти і науки
у період із 2011 по 2016 рр. засвідчив, що значна увага приділялась
патріотичному вихованню дітей та молоді, свідченням чого
~ 288 ~

є затверджена 26.03.2015 № 3–5/2 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [611]. Концепція в першу чергу
адресована шкільній аудиторії, проте загальні орієнтири патріотичного виховання, зокрема, посилення громадських ініціатив, активізація діяльності громадських організацій, волонтерського руху,
відродження історичної пам’яті, участь у суспільному житті країни,
визнання цінності людини, пропагування правової держави, толерантність, здатність обстоювати свої права та свободи у цивілізований спосіб, є актуальними для всіх ланок освіти та пов’язані
з діяльністю органів самоврядування. Так, у Вінницькій області
реалізація програми передбачала розвиток лідерських здібностей
на рівні загальноосвітніх шкіл під патронатом вищих навчальних
закладів та обласної державної адміністрації [105; 482].
Заслуговує на увагу такий стратегічний для всіх сфер життя
документ як Указ Президента «Про Стратегію сталого розвитку
"Україна – 2020"» [748], де вказані загальні напрями реформування
різних галузей, і освітньої в тому числі. 25 вересня 2015 року,
спільно з очільниками 193 держав світу Президент України приєднався до нового «Порядку денного для сталого розвитку до 2030 р.»,
а згодом ухвалили «Платформу дій «Освіта-2030» [832], де освіта
визначається запорукою сталого розвитку суспільства та пропагується ідея екологізації. А отже гносеологічні, природоохоронні
цінності та демократичні чесноти проголошуються одним з пріоритетних напрямів державної політики.
Початок 2010-х років позначено студентською законотворчою
ініціативою, що знайшла вияв у створенні «Концепції студентського самоврядування» [385] та «Стратегії розвитку органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України на 2011–
2021 рр.» [280].
Стратегія розвитку органів студентського самоврядування
вищих навчальних закладів України на 2011-2021 рр., складена
О. Каюмовою, О. Корнієнком, О. Романцовою [280], членами Спілки
ініціативної молоді, у 2011 році, мала на меті побудову ефективної
системи студентського самоврядування, шляхом об’єднання зусиль
громадських активістів, представників влади та студентських лідерів. Розробники адресували стратегію в першу чергу органам державної влади, а також адміністрації вищих навчальних закладів,
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представникам студентського самоврядування та громадських організацій. Розроблена стратегія була не першою спробою Спілки
ініціативної молоді впливати на розвиток студентського самоврядування в Україні. У 2007 році згадана громадська організація, поруч з молодіжними громадськими осередками: Українська асоціація
студентського самоврядування, Народно-демократична ліга молоді,
брала участь у розробленні законопроекту № 3178, що стосувався
внесення змін до закону «Про вищу освіту» та виносився на розгляд
Верховної ради за поданням М. Томенка, В. Заблоцького, Є. Філіндаша та А. Пінчука, а згодом, 25 грудня 2007 року, під № 1280,
розглядався за поданням М. Томенка та Є. Суслова.
Стратегія визначає правове поле діяльності студентського самоврядування: Положення про студентське самоврядування,
затверджене вищим навчальним закладом, Статут ВНЗ, чинне законодавство. Дає обґрунтування поняттю студентського самоврядування, його цілей. Позитивним є аналіз здобутків і проблем усіх
суб’єктів студентського самоврядування, визначених авторами: органів державної влади, вищих навчальних закладів усіх форм власності та рівнів акредитації, студентської громади, громадських організацій, економічного сектору.
Безперечною перевагою даного документу є визначення стратегічної мети діяльності органів студентського самоврядування, що
становить повноправне партнерство студентів у керуванні вищим
навчальним закладом, та основних орієнтирів її досягнення: ставлення студентів і суспільства до системи освіти, професіоналізм
активістів, дієвість і виборність органів студентського самоврядування, залучення вихованців учнівського самоврядування, участь
в управлінні вищим навчальним закладом, об’єднання органів студентського самоврядування різних рівнів, наявність у кожному
вищому навчальному закладі незалежних студентських засобів масової інформації.
За кожним орієнтиром у стратегії розвитку органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України розробниками визначено кінцеві досягнення на кожен рік, починаючи
з 2012 до 2021 рр., та заходи по їх досягненню.
Примітно, що автори констатують незадовільний рівень професіоналізму активістів студентського самоврядування, зауважуючи, що студентські структури виконують розважальну функцію, ор~ 290 ~

ганізовують дозвілля студентів [280, с. 15]. І пропонують посилити
просвітницьку роботу серед студентських лідерів шляхом залучення до різноманітних тренінгів, стажувань, конкурсів, круглих столів, форумів, соціологічних досліджень і моніторингів.
Викликає інтерес також теза авторів про необхідність визнання повноважень органів студентського самоврядування всіма представниками адміністрації та професорсько-викладацького складу
для забезпечення повноцінної участі студентів в управлінні вищим
навчальним закладом. Керівна діяльність органів студентського
самоврядування повинна включати й ініціювання розгляду студентських питань на засіданнях вчених рад.
Із названих авторами ефективними об’єднаннями органів
студентського самоврядування, Всеукраїнська студентська рада
при Міністерстві освіти і науки України та Українська асоціація
студентського самоврядування, лише останнє продовжило свою
діяльність. Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти
і науки України припинила свою роботу на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 159 від 25.02.2016 [486].
Аналіз стратегії розвитку органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України на 2011-2021 рр., складеної О. Каюмовою, О. Корнієнком, О. Романцовою, засвідчив, що
найбільш важливі положення даного документу знайшли реалізацію у законі «Про вищу освіту» в редакції 2010 року та в оновленій
версії від першого липня 2014 року [233]. Зокрема, утвердження
принципів дієвості й виборності органів студентського самоврядування та участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Значну державну підтримку мала Концепція розвитку студентського самоврядування в Україні [385], розроблена всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Національний студентський союз» та громадською ініціативою «Студентський
захист» під орудою Анатолія Ігнатовича, президента Національного студентського союзу, Юрія Кращенка, віце-президента Національного студентського союзу. Свідченням чого є лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту № 1/9–870 від 08.12.11 року «Про
обговорення проекту Концепції розвитку студентського самоврядування в Україні» [385], адресований керівникам вищих навчаль-
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них закладів. У листі подавався проект документа та надавалась
можливість у місячний термін подати пропозиції щодо його змісту.
Аналіз документу свідчить про ґрунтовне визначення авторами принципів, функцій студентського самоврядування. Найбільший науковий інтерес становить аналіз протиріч студентського самоврядування, до яких належать психологічні (між європейськими
цінностями демократизму та колегіальності і їх сприйняттям у вищій школі), теоретико-методологічні (зумовлені нестачею
навчально-методичної літератури з питань студентського самоврядування), юридичні (обґрунтовані нерозробленістю нормативної законодавчої бази студентського самоврядування), економічні
(викликані браком фінансування), педагогічні (пояснюються недостатністю партнерського ставлення педагогів до учасників студентського самоврядування через нерозуміння глибинної сутності даного феномену), організаційні (між потребою у чіткій структурі
органів студентського самоврядування та відсутністю злагодженої
системи, що має високу управлінську та виконавчу дисципліну),
особистісні (між юнацьким максималізмом і нігілізмом).
Завданням Концепції розвитку студентського самоврядування
в Україні автори вбачали перехід визначених протиріч, шляхом їх
подолання, в тенденції розвитку. До шляхів реалізації концепції
відносили розробку та вдосконалення нормативно-правової бази
студентського самоврядування, формування науково-теоретичних
і методичних засад розвитку студентського самоврядування, активізацію підтримки студентського самоврядування адміністраціями
вищих навчальних закладів та органами влади різних рівнів, удосконалення механізмів діяльності студентського самоврядування.
Аналіз Концепції розвитку студентського самоврядування
в Україні засвідчив значну теоретичну цінність даного документу.
Адже концепція надавала методологічне підґрунтя для функціонування студентського самоврядування та знайшла практичну реалізацію в діяльності Національного студентського союзу. А її розробник, Ю. П. Кращенко, узагальнив напрацьований досвід у сфері
студентського самоврядування [335].
Першого липня 2014 року Верховною радою України прийнято
закон «Про вищу освіту» № 1556–VII [233]. На законодавчому рівні
затверджено визначення студентського самоврядування як права
і можливості студентів вирішувати питання навчання і побуту, за~ 292 ~

хисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні
вищим навчальним закладом. У новому законі чітко визначено коло учасників студентського самоврядування, підкреслено право
кожного студента бути обраним до органів студентського самоврядування та захищати студентські права. Визначено принципи студентського самоврядування: добровільності, колегіальності,
відкритості, виборності та звітності, рівності, незалежності від впливу
політичних партій та релігійних організацій, що можна вважати
магістральними для функціонування студентського самоврядування. Закріплена вертикаль влади студентського самоврядування:
студентська група – інститут (факультет) – відділення – гуртожиток – вищий навчальний заклад, визначена у «Положенні про державний вищий навчальний заклад» [571], затвердженому Постановою Кабінету міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074, що
мало чинність до 2 лютого 2015 року. Дублюються і запропоновані
форми устрою студентського самоврядування. Проте в новому законі визначено порядок виборів до представницьких, виконавчих,
контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування (термін чинності – один рік, усунення з посад за результатами загального таємного голосування, що може бути ініційоване не менш як 10 %
студентів вищого навчального закладу; перебування на керівних посадах не менш двох термінів поспіль; можливість органів студентського самоврядування набувати статусу громадської організації).
Аналіз повноважень студентського самоврядування, визначених законом «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, призводить до
висновку про їх значне розширення. Безпрецедентним для попередніх років є пункт 8 статті 40, де йдеться про те, що адміністрація
вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування. Тоді як органи студентського самоврядування беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом, вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів
і програм, розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають
на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування. Крім того, керівник вищого навчального закладу зобов’язаний забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, в першу чергу, матеріальні.
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У пункті п’ятому статті 40 також ідеться про право студентів
оголошувати акції протесту. Дані тези є революційними у розвитку
студентського самоврядування, проте не завжди знаходять практичну реалізацію у вищих навчальних закладах. Положення, що
реалізувалось цілковито і повністю, – про представництво студентського самоврядування у вчених радах, ректоратах вищих навчальних закладів, доказом чого є положення про вчені ради вищих навчальних закладів [382] та відомості про діяльність студентського
самоврядування, подані на запит Міністерства освіти і науки України [382].
Так, у «Положенні про вчену раду Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Миколи Бойчука» [382] визначено квоти студентів стосовно представництва у вченій раді, які становлять 10 %, що відповідає чотирьом
студентам, для даного вищого навчального закладу, один з яких
входить до складу вченої ради за посадою, а троє студентських лідерів-членів вченої ради є виборними. У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка [382] також
визначають членів студентського самоврядування у складі вченої
ради за посадами (голова органів студентського самоврядування
університету, голова ради молодих учених університету, голова
профспілкового комітету студентів університету) та в ході виборів
з числа студентів.
Положенням про Вчену раду Донбаської державної машинобудівної академії встановлено норми представництва від структурних підрозділів і органів студентського самоврядування академії до Конференції академії, Вченої ради академії, Конференцій
факультетів, Вчених рад факультетів [382].
Харківська державна академія дизайну і мистецтв встановила
квоти виборних членів від різних категорій осіб, які навчаються
в Академії – один представник від факультету зі складу осіб, що
здобуває вищу освіту на першому (бакалаврcькому) та (або) другому
(магістерському) рівнях та один представник від складу осіб, що
здобуває вищу освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні [382].
Такий підхід використовували з метою повноцінного представлення
інтересів студентів різних вікових груп, адже поширеною є практика, коли лідерами студентського самоврядування декілька років поспіль є студенти старших курсів.
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Аналіз документів свідчить, що тенденція включення студентів за посадами та виборних представників закріпилась при формуванні складу вчених рад у 2015 році. Проте в поодиноких вищих
навчальних закладах формування складу вчених рад трактували
хибно. Прикладом чого є діяльність Одеського національного політехнічного університету, де з 10 % представників від студентського
самоврядування на практиці були лише 4 %, адже склад вченої ради формувався таким чином: виборні представники від аспірантів,
докторантів (4 %); керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів (2 %); керівники органів
студентського самоврядування Університету (4 %) [382]. Квоти представництва у вченій раді порушено і ректором Української інженерно-педагогічної академії О. Е. Коваленко, адже до складу ради як
представника студентського самоврядування введено аспіранта,
про що свідчить відповідний лист Міністерства освіти і науки [402].
Аналіз засвідчив, що у значній кількості вищих навчальних
закладів студенти включені й до роботи зборів трудового колективу,
вчених рад факультетів (інститутів), стипендіальних та приймальних
комісій. Так, у Національному авіаційному університеті, м. Київ,
представники студентського самоврядування залучені до роботи рад
та комісій університету та науково-навчальних інститутів: стипендіальної, з гуманітарних питань, поселення, профілактики правопорушень, представлення до заохочення працівників, осіб, які навчаються та колективів, структурних підрозділів університету. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» демонструє представництво студентів не тільки у ректораті та
вченій раді, але й у адміністративній раді та всіх університетських
комісіях зі студентських питань. У Сумському національному аграрному університеті студентські декани входять до складу всіх деканатів закладу, поруч із деканом факультету та його заступниками [382].
У Кіровоградському національному технічному університеті студенти входять до складу вчених рад факультетів. Представники студентського самоврядування Черкаського державного технологічного університету входять до складу ради з організації виховної роботи,
стипендіальної комісії. У Харківській гуманітарно-педагогічній академії Харківської обласної ради, представники студентського самоврядування входять не лише до складу Вченої ради, рад факультетів,
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ректорату, але і до приймальної комісії, стипендіальної комісії, комісії зі сприяння працевлаштування випускників. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету має досвід роботи студентів у вченій
раді, робочих органах, директораті, приймальній, апеляційній та
стипендіальній комісії. Представники студенства Приватного вищого
навчального закладу «Буковинський університет», м. Чернівці, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, входять до складу приймальних комісій. Студенти Вінницького національного аграрного університету, Національного університету «Львівська політехніка»,Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького беруть участь у зборах трудового
колективу [309; 382].
Інформація про участь студентів у керівних органах вищих
навчальних закладів узагальнена на основі опрацювання відомостей щодо діяльності органів студентського самоврядування, наданих вищими навчальними закладами у відповідь на запит Міністерства освіти і науки України (лист № 1/9–427 від 08.09.2015
«Щодо діяльності органів студентського самоврядування») [392]
і подана у додатку А «Представленість студентів у керівних органах
вищих навчальних закладів».
Результати здійсненого аналізу подані у таблиці 5.1. «Участь
студентів у діяльності робочих органів вищого навчального закладу» та діаграмі «Співвідношення участі студентів у діяльності робочих органів вищого навчального закладу» (рис. 5.1). Згідно відомостей, поданих вищими навчальними закладами Міністерству
освіти і науки, в роботі вчених рад і ректоратів беруть учать студенти всіх вищих навчальних закладів, на виконання закону «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 року.
У таблиці 5.1. здійснена демонстрація кількісного та відсоткового показників присутності студентів у керівних структурах вищих навчальних закладів.
Закон зобов’язує вищі навчальні заклади забезпечити представництво студентів у вчених радах, не менш ніж 10 %. Згідно поданим звітам, з 201 вищого навчального закладу у 103 студенти
представлені у вчених радах і ректоратах у кількості 10 %. У дев’яти
установах представництво студентів у керівних органах становить
менш ніж 10 %.
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Збори трудового
колективу,
профспілки

Комісії (всього)

Різноманітні
комісії, в т.ч.
приймальні

201

107

27

60

17

22

21

%

100%

53%

13%

30%

9%

11%

10%

Інші комісії

Ради факультетів, інститутів,
деканати

Кількість
ВНЗ

Тільки приймальні комісії

Вчена рада та
ректорат

Таблиця 5.1
Участь студентів у діяльності робочих органів
вищого навчального закладу

У 59 вищих навчальних закладах представництво студентів
у вчених радах становить більш ніж 10 %. Найбільша представленість студентів у наступних вищих навчальних закладах: 17 % – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 16 % – Одеський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 15 % – Мукачівський державний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Одеська
національна академія харчових технологій, Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут», Харківська
гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницької обласної ради.
30 вищих навчальних закладів у звітах не подали відомості
про відсоткову частку присутності студентів у складі вчених рад
вищих навчальних закладів.
Аналіз відомостей, поданих у діаграмі «Співвідношення участі
студентів у діяльності робочих органів вищого навчального закладу» (рис. 5.1), засвідчив: 13 % вищих навчальних закладів зазначили про те, що члени органів студентського самоврядування беруть
участь у засіданнях зборів трудового колективу, профспілкових
зборах. Зібрані матеріали також свідчать: частою практикою стає
залучення представників студентського самоврядування до роботи
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приймальних комісій, 11 % вищих навчальних закладів використовує допомогу студентів при організації та проведенні процесу прийому до вищого навчального закладу, що дозволяє робити процедуру зарахування на навчання максимально прозорою. 9 % вищих
навчальних закладів залучають студентів до складу різноманітних
комісій: стипендіальної, з гуманітарних питань, поселення, профілактики правопорушень, представлення до заохочення працівників, працевлаштування, а також приймальної комісії. Аналіз показав, що в значній кількості вищих навчальних закладів (53 %)
представники студентського самоврядування входять до складу
вчених рад факультетів, а студентські декани, поруч з деканами
факультетів та директорами інститутів, вирішують питання освітнього процесу та організації побуту і дозвілля студентів.

Рис. 5.1. Співвідношення участі студентів у діяльності робочих органів
вищого навчального закладу

Дослідження засвідчило, що залежно від представленості органів студентського самоврядування у керівництві вищого
навчального закладу, проаналізовані вищі навчальні заклади умовно
можна поділити на три групи: вищі навчальні заклади, де студенти
введені до складу вченої раді та ректорату; установи, де студенти
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присутні на вчених радах, ректоратах, вчених радах факультетів
(інститутів) та в структурі деканатів; вищі навчальні заклади, де
студенти максимально представлені у робочих органах: вчена рада,
ректорат, збори трудового колективу, стипендіальна комісія, комісії з гуманітарних питань, поселення, профілактики правопорушень, представлення до заохочення працівників, приймальна комісія тощо.
Статистичний аналіз отриманих відомостей подано у рисунку
5.2.

Рис. 5.2. Градація представленості членів студентського самоврядування в робочих органах вищого навчального закладу

Аналіз дає право твердити про те, що в 31 % вищих навчальних закладів студенти введені тільки до складу вчених рад
і ректоратів; 46 % вищих навчальних закладів мають середню представленість студентів в керівних структурах: 32 % вищих навчальних закладів додатково включають студентів до складу рад факультетів (інститутів), залучають до роботи деканатів, 11 % – вводять
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студентів до складу різноманітних комісій, 2,5 % забезпечує участь
студентів у зборах трудового колективу. Розширену представленість (участь у чотирьох з п’яти органів: вчена рада, ректорат, збори трудового колективу, ради факультетів і деканати, комісії) демонструють 18 % вищих навчальних закладів. За поданими
відомостями, 5 % вищих навчальних закладів мають максимальну
представленість студентів у всіх названих органах вищого навчального закладу.
Аналіз стану задіяності студентів у діяльності робочих органів
вищих навчальних закладів призводить до висновку, що сучасний
стан розвитку студентського самоврядування характеризується участю студентів в керуванні вищими навчальними закладами, проте її
ступінь залежить від управлінської культури керівників вищих навчальних закладів.
Серед показників міри вияву демократичних принципів є також аналіз назв органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів та рік їх заснування (рис. 5.3, таблиця 5.2, додаток Б), здійснений на основі відомостей, поданих вищими навчальними закладами у відповідь на запит Міністерства освіти і науки України (лист № 1/9–427 від 08.09.2015 «Щодо діяльності органів
студентського самоврядування») [392].
Про формальний підхід до створення органів студентського
самоврядування красномовно свідчить назва такої структури «орган студентського самоврядування» у 2, 5% вищих навчальних закладів та «студентське самоврядування» у 8 % установ.
Проте ефективність діяльності органів студентського самоврядування залежить не від форми устрою, а від реалізації демократичних принципів у його роботі, від готовності керівництва вищого навчального закладу співпрацювати зі студентами, а не
імітувати діяльність студентського самоврядування для звітності.
Так, у Херсонському державному університеті з 1995 року
функціонувала студентська рада, проте збагачення форм роботи
студентського самоврядування, залучення великої кількості студентів до його роботи, зумовили потребу створення студентського
парламенту у 2008 році [382]. Студентський парламент складається
з голів студентських рад тринадцяти факультетів, голови старостату закладу, голови студентського наукового товариства, а також
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голови студмістечка. Обраний устрій демонструє активну участь
студентів у справах вищого навчального закладу.

Рис. 5.3. Назви органів студентського самоврядування

В Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого (м. Харків) студентське самоврядування зародилось у 2005
році на базі одного факультету, факультету підготовки кадрів для
органів юстиції, та мало форму студентського парламенту [382].
Згодом студентським самоврядуванням були охоплені й інші факультети, тоді студенти відчули потребу в створенні студентського
сенату університету як об’єднуючого координаційного колегіального органу. В структурі студентського самоврядування закладу є також правління студентського самоврядування, що забезпечує злагоджену діяльність студентів.
Львівська комерційна академія в період з 1991 до 2015 року
мала наступні форми студентського самоврядування: студентська
рада, студентський уряд, старостат, а у 2002 році рішенням конференції студентів студентському самоврядуванню повернуто першу
назву, – студентська рада [382]. Однак, зміна назви не завжди га~ 301 ~

рантує переформатування діяльності органів студентського самоврядування.
Таблиця 5.2
Назви органів студентського самоврядування
Назва органу студентського самоврядування
Ради
Студентська рада
Рада студентського самоврядування
Курсантська рада
Рада студентів
Рада слухачів
Рада старшин
Рада зі студентських питань
Самоврядування
Студентське самоврядування
Орган студентського самоврядування
Асамблея студентського самоврядування
Курсантське самоврядування
Курсантське та студентське самоврядування
Інші
Студентський парламент
Студентський комітет
Студентський сенат/сенат університету
Студентська колегія/колегія студентів
Студентська спілка/спілка студентів
Студентське братство/рада студентського братства/ братство спудеїв
Студентський уряд
Студентська організація
Асоціація студентів
Конференція студентів
Студентський альянс
Країна Центуріон

К-ть ВНЗ

%

92
21
4
3
1
1
1

45,8%
10,5%
2%
1,5%
0,5%
0,5%
0,5%

16
5
1
1
1

8%
2,5 %
0,5%
0,5%
0,5%

23
5
5
4
3

11,4%
2,5%
2,5%
2,0%
1,5%

3

1,5%

2
2
1
1
1
1

1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

Національний університет «Одеська юридична академія» має
студентську раду як центральний орган студентського самоврядування [382], проте головні питання вирішуються на загальних зборах студентів. Крім того, система органів включає виконавчий комітет студентського самоврядування, студентську контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію. Таким чином студенти
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підвищують виконавчу дисципліну, поруч з мистецтвом керувати та
приймати рішення й перевіряють фінансову дисципліну студентських лідерів щодо використання коштів студентського самоврядування; вчаться демократії, беручи участь у виборчому процесі.
У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся
Гончара з 2000 року функціонує рада студентів, що взаємодіє
з радою студентського містечка, студентським науковим
товариством. Систему самоврядування університету відрізняє злагоджена взаємодія з адміністрацією вищого навчального закладу, свідченням чого є підписаний сторонами «Меморандум про об’єднання
зусиль адміністрації та студентів для забезпечення умов ефективного функціонування Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара» [382]. Згідно документу, студенти поруч
з адміністрацією, беруть активну участь у розв’язанні поточних
завдань розвитку університету та створенні перспективних планів
розвитку закладу на засадах рівності, партнерства та захисту спільних інтересів, створення режиму максимального сприяння
в реалізації статутних завдань.
Аналіз прикладів функціонування студентського самоврядування означених вищих навчальних закладів призводить до
висновку про такі закономірності: оптимальною формою студентського самоврядування для вищого навчального закладу є така, що
обрана студентами в демократичний спосіб, а не визначена керівництвом; студентське самоврядування є дієвим за умов підтримки
молодіжних ініціатив керівництвом вищого навчального закладу;
співробітництво студентів із адміністрацією вищого навчального
закладу забезпечує участь студентів у керівництві навчальними установами на засадах партнерства, взаємодопомоги та розуміння.
Цінною для дослідження була також інформація вищих навчальних закладів стосовно років створення осередків студентського
самоврядування за часів незалежності України. Узагальнення відомостей, поданих ста дев’яноста вищими навчальними закладами, дозволило побудувати діаграму «Динаміка створення органів
студентського самоврядування у 1995-2015 рр.» (таблиці 5.3, 5.4,
рис. 5.4).
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Кількість ВНЗ 12

1996

Рік

1995

Таблиця 5.3
Динаміка створення органів студентського
самоврядування (1995-2004 рр.)

7

6

6

4

11

7

15

12

17

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014
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Таблиця 5.4
Динаміка створення органів студентського
самоврядування (2005-2015 рр.)

Кількість ВНЗ 18

11

14

10

7

9

4

4

8

5

Рік

Аналіз діаграми (рис. 5.4) засвідчує, що активне створення органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України відбувалося у період з 1995 по 2015 роки та мало декілька
піків: 1995, 2002 - 2003, 2004 - 2005, 2007 роки. Найбільша кількість
новостворених органів студентського самоврядування припадає на
2004 і 2005 роки.
Активність вищих навчальних закладів щодо створення студентського самоврядування у 1995 році пояснюється посиленням
тенденцій переорієнтації системи виховної роботи відповідно до
нових умов розвитку студентів у незалежній Українській державі,
що було підкріплено низкою концепцій національного виховання
[42; 348; 470]. У 1996 році з ухвалою Кабінетом міністрів України
«Положення про державний вищий навчальний заклад» [571] визначено мету, завдання, сферу діяльності студентського самоврядування, що було зумовлене потребою визнати вже існуючі органи
студентського самоврядування та стимулювати появу нових.
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Рис. 5.4. Динаміка створення органів студентського
самоврядування у 1995-2015 рр.

Новий стрибок у створенні студентського самоврядування
у 2002-2003 роках можна пов’язати з виходом у 2001 році «Положення про студентське самоврядування» [483]. Документ доповнює «Положення про державний вищий навчальний заклад» [571],
надає можливість розвитку студентського самоврядування на
державному рівні.
2004 і 2005 роки стали піковими, за кількістю створених на базі
вищих навчальних закладів самоврядних структур. Саме в цей період держава приділяла значну увагу створенню органів студентського самоврядування, про що свідчать гарячі обговорення змін до закону «Про вищу освіту», стосовно студентського самоврядування;
зустрічі міністра освіти та наук С. Ніколаєнка з лідерами студентського самоврядування; увага Президента В. А. Ющенка до проблем
розвитку вищої освіти та становлення студентського самоврядування, і нарешті долучення України до Болонського процесу та підписання у м. Бергені декларації «Про європейський простір вищої освіти», що передбачало втілення демократичних цінностей в управ~ 305 ~

ління вищими навчальними закладами. Становленню студентського
самоврядування у 2005 році також сприяла участь вітчизняних вищих навчальних закладів у Європейському проекті з програми
Tempus-Tacis, що передбачав розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах.
Незначний підйом у створенні органів студентського самоврядування спостерігався у 2010 та 2014 роках. У 2010 такий підйом
пояснюється затвердженням нової редакції закону «Про вищу освіту» [232], де йшлося про зміцнення позицій студентського самоврядування. І 2014 рік відзначено прийняттям нового закону України «Про вищу освіту» [233], де органи студентського
самоврядування отримують значні преференції, а вищі навчальні
заклади зобов’язують забезпечити їх безперешкодну діяльність на
демократичних засадах.
Таким чином, на виникнення самоврядних структур у вищих
навчальних закладах у період незалежності мали вплив наступні
тенденції: підвищення уваги держави та керівництва вищих навчальних закладів до створення органів студентського самоврядування; законодавча підтримка функціонування органів студентського
самоврядування;
науково-методичне
забезпечення
функціонування студентського самоврядування, вироблене в ході
узагальнення досвіду вищих навчальних закладів, які брали участь
у Європейському проекті з програми Tempus-Tacis та проекті
«IMPRESS» «Підвищення ефективності студентських служб»
(Improving the Efficiency of Student Services), – 530534-Tempus-1–
2012–1–UK–Tempus-SMGR (2012–2015 рр.); вироблення концептуального підґрунтя діяльності студентського самоврядування
в умовах Української незалежної держави.
Науковий інтерес для дослідження становили подані на офіційному сайті Міністерства освіти і науки відповіді на запит щодо
діяльності органів студентського самоврядування (лист № 1/9–427
від 08.09.2015) стосовно коштів, які надає вищий навчальний
заклад на студентське самоврядування [382]. Зведені відомості стосовно відсотку коштів, які надаються вищими навчальними закладами на витрати студентського самоврядування, та відповідні суми, станом на 2014-2015 рр., подані у таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5
Виділення коштів на забезпечення функціонування
студентського самоврядування
Показник
Виділяється 0,5%
Виділяється більше 0,5%
Виділяється менше 0,5%
Виділяється за потребою
Закупівля оргтехніки
Не виділяється
Всього

Число ВНЗ
131
7
1
7
32
23
201

%
65
3,5
0,5
3,5
16
11
100

Аналіз відомостей свідчить, що у більшості вищих навчальних
закладів (68,5%) дотримуються норм закону «Про вищу освіту» стосовно кошторису студентського самоврядування. А в семи вищих
навчальних закладах, за поданою інформацією, витрати на
студентське самоврядування навіть перевищують визначений державою показник. До таких закладів належать: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (1,6%);
Національна академія управління, Національний університет
«Львівська політехніка» (0,8%), Білоцерківський національний аграрний університет, Львівський національний аграрний університет, ПВНЗ "Європейський університет", Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця (0,6%).
Група вищих навчальних закладів не визначила відсоток коштів, що надаються студентському самоврядуванню: 3,5 % зазначили, що виділяють кошти за потребами студентів (на студентське
радіо та видання газети, відрядження тощо); 16 % зауважили, що
забезпечили органи студентського самоврядування оргтехнікою.
Аналіз засвідчив, що 11 % вищих навчальних закладів не виділяє коштів на розвиток студентського самоврядування. 1 % з них
пояснюють причину такого стану заборгованістю по заробітній
платні та відсутністю коштів; 2,5 % зазначають, що виділення коштів на студентське самоврядування не передбачено; 4,5 % вказали,
що планування витрат на студентське самоврядування передбачається у найближчому навчальному році; 1 % пояснюють проблему
тим, що студенти самі винні, адже не зверталися по допомогу, не
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складали кошторис витрат; 1 % вбачають проблему відсутності фінансування у тому, що не відкрито рахунок для студентського самоврядування; 0,5 % зазначає, що студентське самоврядування фінансується за умов наявності коштів; ще 0,5 % зауважили, що
фінансування студентів не передбачене, студенти здійснюють свою
діяльність за рахунок благодійних внесків або членських внесків
студентів.
Більш детальний аналіз довідок про кошти, надані студентському самоврядуванню свідчить про тенденцію маскувати загальні
витрати вищого навчального закладу на поточний ремонт аудиторій, спортивних залів, гуртожитків та ін., випуск рекламної продукції ВНЗ, під витрати студентського самоврядування. Повний
статистичний аналіз відповідності витрат коштів, призначенням
яких є забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, не є метою дослідження. Проте подвійні стандарти
в нарахуванні вищими навчальними закладами цільових коштів, не
сприяють розвитку досліджуваного феномену у вищій школі.
Аналіз листів Міністерства освіти і науки, адресованих керівникам вищих навчальних закладів, у період з 2010 по 2015 рр.,
свідчать про зріст уваги представників Міністерства освіти і науки
до питань студентського самоврядування у 2015 році.
2010 рік було знаменовано прийняттям нової редакції закону
«Про вищу освіту» в галузі студентського самоврядування, що відразу позначилось на діяльності вищих навчальних закладів. Зокрема,
Міністерство освіти і науки вимагало від керівників вищих навчальних закладів враховувати думку представників студентського самоврядування при переведенні, поновлення студентів на навчання на
вакантні місця державного замовлення, за умов гласності, забезпечення конкурсних засад, за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу; узгоджувати зі студентами питання відрахування (лист Міністерства освіти і науки України «Про
переведення на вакантні місця державного замовлення» від
21.01.2010 р. № 1/9–21 [383]). Також Міністерство освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України «Щодо внесення
змін до статутів вищих навчальних закладів» від 24.02.2010 р.
№ 1/9–110 [384]) давало директиви стосовно внесення змін до статутів вищих навчальних закладів у зв’язку з прийняттям закону України «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо
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питань студентського самоврядування» від 19.01.2010 року № 1798 –
VI [232], прийняттям Указів та постанов Кабінету Міністрів України.
В 2012 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України листом від 09.02.2012 р. № 4.2-21/369 [386] зобов’язало керівників вищих навчальних закладів розробити положення про студентський гуртожиток, узгоджене з представниками студентського
самоврядування та профспілкової організації. Даний факт свідчить
про зростання ролі студентського самоврядування у освітньому та
позааудиторному процесі життєдіяльності студентів, та про рівнозначну роль профспілкового комітету студентів, характерну для
пострадянського періоду.
Тенденція посилення ваги студентського самоврядування
в прийнятті управлінських рішень керівниками вищих навчальних
закладів зростала й у наступні роки, свідченням чого є документи
Міністерства освіти і науки: листи від 28.05.2013 р. № 1/9–374 [387],
від 26.06.2015 р. № 1/9–309 [391], від 06.04.2016 р. № 1/9–172 [405];
наказ від 05.10.2015 р. № 1005 [485]. В документах ішлося про необхідність узгодження керівниками вищих навчальних закладів із
представниками студентського самоврядування питань літнього
відпочинку студентів і початку нового навчального року, проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науковопедагогічними працівниками, працевлаштування випускників, виплат стипендій.
У разі порушення керівниками вищих навчальних закладів
положення закону, про невтручання в діяльність органів студентського самоврядування, Міністерством освіти і науки стали вживатися заходи. Так, у листі Міністерства освіти і науки України від
17.11.2015 № 1/11–16732 «В.о. ректора ДВНЗ «Харківський національний університет радіоелектроніки» Н. С. Лісній» [396], очільниця
вищого навчального закладу отримала зауваження про порушення
виборчого процесу, що за законом не може здійснюватись у формі
звітно-виборної або виборної конференції та попередження про
виконання положення закону «Про вищу освіту» щодо невтручання
адміністрації вищого навчального закладу в діяльність студентського самоврядування.
Г. Ф. Пономарьова визначає рівні управління вищим навчальним закладом: «вищий, який забезпечує ректор; другий – на якому
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управління здійснюється проректорами відповідно до посадових
інструкцій; третій рівень реалізують науково-педагогічні працівники, вчені ради, громадські організації; четвертий рівень – студентське самоврядування» [566, с. 4]. Визнаючи позитивну динаміку управлінських дій, коли до структури управління вищим
навчальним закладом включено ланку студентського самоврядування, не можемо поділити погляди автора стосовно вищого рівня
управління на чолі з ректором. Адже згідно з розумінням діяльності закладу освіти в Українській державі на основі принципів демократії, одноосібне забезпечення прийняття найважливіших рішень
не є припустимим, а вищим рівнем влади має бути колегіальний
орган, яким є збори трудового колективу та представників студентського самоврядування. Проте обґрунтовані принципи діяльності
студентського самоврядування, його структура та структура внутрішнього управління у Харківському гуманітарно-педагогічному
інституті дозволяють вважати матеріали значущими для розроблення ідей студентського самоврядування в Українській незалежній державі.
2013-2014 роки позначено зростанням уваги до розвитку учнівського самоврядування [388], що є передумовою зміцнення студентського самоврядування, адже учні, що пройшли школу лідера
у загальноосвітній школі, мають більше хисту до здійснення управлінської діяльності, будучи студентами. Також у 2014 році Міністерством освіти і науки розроблено план дій щодо реалізації закону «Про вищу освіту» [484], проте аналіз документа свідчить про те,
що у плані дій не передбачались заходи з розвитку студентського
самоврядування. Лише положення про необхідність розроблення
проекту методичних рекомендацій щодо виборчої системи і порядку обрання керівників вищих навчальних закладів, опосередковано
стосувалось студентства, що повинно брати участь у життєдіяльності вищого навчального закладу та обранні керівних осіб.
Здійснений аналіз показав, що у 2010-2014 роках посилилась
тенденція просвіти органів студентського самоврядування, свідченням чого є проведення 17-18 травня 2014 р. сесії європейського
молодіжного парламенту (за ініціативи Міжнародної молодіжної
громадської організації «Європейський молодіжний парламент –
Україна» у партнерстві з Національним університетом «КиєвоМогилянська академія», Національним технічним університетом
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України «Київський політехнічний інститут», Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним
авіаційним університетом в м. Києві та за підтримки Міністерства
освіти і науки [390]). Метою заходу було підвищення управлінської
культури студентських лідерів в умовах європейської інтеграції.
З 2010 року Всеукраїнська молодіжна громадська організація
«Національний студентський союз» спільно із Студентською радою
Тернопільського національного педагогічного університету імені
В. Н. Гнатюка проводять Міжнародну студентську науково-практичну
конференцію «Громадський сектор та студентське самоврядування
як складова розвитку українського суспільства» за підтримки Міністерства освіти і науки [156; 389].
Проте 2015 рік став найпліднішим у роботі Міністерства освіти
і науки в галузі сприяння становленню студентського самоврядування. Здійснена значна кількість заходів, до яких належали тренінги для лідерів студентського самоврядування та активних студентів [399], проведення Всеукраїнського студентського форуму
«Студентське самоврядування: проблеми та перспективи», що відбувся у м. Харкові 11–13 грудня 2015 року [397]. Результатом роботи форуму стало розроблення типового «Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах»[703].
У затвердженому студентами документі, порівняно із законом
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, розширена мета студентського самоврядування, що передбачає не тільки захист прав та інтересів студентів, участь в управлінні вищим навчальним закладом,
але і створення можливостей для гармонійного інтелектуального
і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській
активності здобувачів вищої освіти [703, с. 1]. Уточнена процедура
погодження керівниками вищих навчальних закладів управлінських
рішень із представниками студентського самоврядування.
У типовому положенні узагальнено зміст роз’яснювальних листів Міністерства освіти і науки України стосовно реалізації статті
40 «Студентське самоврядування»: від 21.10.2015 № 1/9–498 «Щодо
виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних
закладів» [393]; від 21.10.2015 № 1/9–496 «Щодо фінансування органів студентського самоврядування» [395]; від 21.10.2015 № 1/9–495
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«Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування»
[394].
У документі чітко розмежовані представницькі органи студентського самоврядування (студентська конференція, загальні
збори студентів) та виконавчі органи (студентська рада, парламент,
сенат, уряд, комісії). Визначено не тільки повноваження конференції студентів, як у законі, але і порядок її скликання, включаючи
позачергову конференцію; процедуру проведення, прийняття рішень.
Визначено виконавчі органи студентського самоврядування,
порядок їх виборів, сферу діяльності, процедуру обрання голови,
проведення засідань. Окреслено порядок формування комітетів,
виборчої комісії, студентського самоврядування на рівні академічних груп, студентських гуртожитків, студентських містечок.
Аналіз типового «Положення про студентське самоврядування
у вищих навчальних закладах», ухваленого учасниками Всеукраїнського студентського форуму «Студентське самоврядування:
проблеми та перспективи», що відбувся у м. Харкові 11-13 грудня
2015 року, призводить до висновку про його значущість для покращення роботи студентського самоврядування, адже в документі
синтезовано роз’яснення, надані Міністерством освіти і науки України стосовно суперечливих аспектів діяльності студентського самоврядування. Однак у положенні відсутнє закріплене законом
«Про вищу освіту» право студентів оголошувати акції протесту
(стаття 40, п. 5.12), що є дискусійним моментом у становленні студентської демократії.
Не йдеться у положенні й про профспілкові організації, щодо
яких в листі МОН від 21.10.2015 № 1/9–495 «Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування» наявне уточнення:
«профспілкові організації студентів не є органами студентського
самоврядування, а тому погодження певних рішень з ними не можна вважати погодженням з органами студентського самоврядування» [394; с. 2]. У положенні декларується співпраця з представниками різних студентських організацій та об’єднань.
Зростання студентської ініціативи, притаманне для середини
другого десятиліття двадцять першого століття, зумовлює посилення тенденції обстоювання студентами своїх прав і свобод, протидії корупції, що знаходить вираження у створенні таких студент~ 312 ~

ських ініціатив як «ШеваПіл» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, молодіжної громадської ініціатива «Чисті
виші»; проведенні Всеукраїнського форуму студентів «Студенти
проти корупції у ВИШах: дієві практики».
Аналіз нормативних документів, що стосувались організації
та діяльності органів студентського самоврядування та практики
функціонування досліджуваного явища у вищих навчальних закладах України призводить до наступних висновків. Період 20102015 рр.
характеризувався
тенденціями:
організаційнопроцесуальними (зростання уваги Міністерства освіти і науки до
діяльності органів студентського самоврядування, моделювання
освітнього простору на європейських засадах), структурнозмістовними (посилення студентської ініціативи в галузі функціонування студентського самоврядування, що знайшло вираження
в законотворчій діяльності представників громадських організацій
та студентського самоврядування, активізації обстоювання своїх
прав і свобод, протидії корупції), актуально-визначальними (активізація просвітницької роботи з питань самоврядування зі студентськими лідерами; посилення ваги студентського самоврядування
при прийнятті управлінських рішень у вищому навчальному закладі).
Студентське самоврядування розвивалось на основі таких закономірностей: оптимальною формою студентського самоврядування для вищого навчального закладу є така, що обрана студентами в демократичний спосіб, а не визначена керівництвом; студентське самоврядування є дієвим за умов підтримки молодіжних
ініціатив керівництвом вищого навчального закладу; співробітництво студентів із адміністрацією вищого навчального закладу забезпечує участь студентів у керівництві навчальними установами
на засадах партнерства, взаємодопомоги та розуміння.
Актуальною проблемою є аналіз розвитку студентського самоврядування як шляху демократизації освітньо-виховного процесу вищої школи.
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5.2. Розвиток студентського самоврядування як шлях
демократизації вищої школи
Аналіз сучасного стану становлення студентського самоврядування призводить до висновків про ряд прогресивних змін у його
діяльності: увагу громадськості до питань студентського самоврядування; зростання ваги органів студентського самоврядування у
функціонуванні вищих навчальних закладів, зокрема при прийнятті
керівниками управлінських рішень; розширення повноважень студентського самоврядування; фінансування діяльності студентського
самоврядування; посилення правозахисної функції органів студентського самоврядування.
Проте ряд науковців і освітніх керманичів відзначають, що
лише 30 % студентів виявляють громадську активність [28, с. 89;
603; 774, с. 5]. Колишній міністр освіти і науки України С. Квіт вбачає причину пасивності студентів у інертності керівництва вищих
навчальних закладів. 23 травня 2016 року у Вашингтоні (США) на
засіданні Атлантичної ради екс-міністр у своїй доповіді зауважив:
«Більшість університетів досі не скористалась перевагами вузівської автономії, тому що їх керівництво не бажає брати на себе відповідальність за прийняття рішень і працювати в напрямку покращення якості освіти. Нам часто доводиться стикатися з різними
освітніми установами, які називаються “університетом”, але вони
не мають нічого спільного з університетами, крім назви. Консервативні ректори, пасивні викладачі і байдужі студенти – це реалії сучасної української освіти» [603].
Саме тому особливого звучання в посиленні процесів демократизації вищого навчального закладу набуває студентське самоврядування, що через набуття власної автономії та покладеної на
студентських лідерів відповідальності, сприятиме реорганізації
діяльності вищого навчального закладу, актуалізації демократичних засад.
Процеси євроінтеграції вимагають вивчення іноземного досвіду функціонування студентського самоврядування та втілення його
кращих традицій у практику роботи вищих навчальних закладів.
Вивчення досвіду роботи студентського самоврядування за
кордоном здійснювалось у рамках проекту «IMPRESS» «Підвищення
ефективності студентських служб» (Improving the Efficiency of
~ 314 ~

Student Services), – 530534-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-SMGR, фінансувався Європейською Комісією, тривав з 15 жовтня 2012 року
по 14 жовтня 2015 року. Метою проекту було розширення досвіду
студентського самоврядування, посилення процесів євроінтеграції
згідно до вимог Болонського процесу, підтримка роботи органів
студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України. Проект передбачав наступні напрями діяльності: узгодження
стратегії; удосконалення існуючих профорієнтаційних структур та
структур з працевлаштування студентів; динамічний розвиток соціальних компетенцій студентів; модернізація діяльності студентських спілок; формування центрів працевлаштування та кар’єрного
росту; участь у розробці національної стратегії щодо підвищення
ефективності студентських служб; модернізація соціальної мережі
студентів; дисемінація результатів проекту; удосконалення системи
контролю якості; менеджмент проекту [667]. Партнерами проекту
були: університет Нортумбрія, Великобританія; університет Кордоби, Іспанія; Університет Зліна, Чехія; європейська асоціація студентів, Бельгія; Донецький національний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна; Львівський національний університет імені Івана Франка; Міністерство освіти і науки
України; Українська асоціація студентського самоврядування; Донецька торгово-промислова палата.
Поставлені завдання реалізувались у таких видах діяльності:
працевлаштування; набір студентів; «м’які навички», або соціальні
навички (Soft Skills); студентська активність [595; 667]. Перший
блок ставив завдання навчити студентів користуватися базами даних при пошуці роботи та підготувати їх до зустрічі з працедавцем,
успішного проходження співбесіди. Основним завданням другого
блоку було сприяння полегшенню процедури вступу та входження
в процес навчання для абітурієнтів, особливо, іноземців. З метою
розвитку соціальних навичок для студентів розроблено спецкурс
Soft Skills, метою якого є сприяння адаптації студента у вищому
навчальному закладі та на місці працевлаштування, розвиток умінь
самопрезентації, роботи у команді, прийняття рішень, самоаналізу,
критичного мислення. Блок студентської діяльності передбачав
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створення у вищих навчальних закладах незалежних студентських
центрів.
Аналіз проекту «IMPRESS» «Підвищення ефективності
студентських служб» призводить до висновку про його вагу для визначення перспектив розвитку вітчизняного студентського самоврядування. Крім того, результатом здійсненої роботи є потужна просвітницька діяльність у вищих навчальних закладах України, що
здійснюється за підтримки Міністерства освіти і науки України
у формі регіональних тренінгів, про що свідчать офіційні документи Міністерства освіти і науки України: листи Міністерства освіти
і науки України від 11.12.2015 № 1/9–597 «Щодо тренінгів для органів студентського самоврядування 19–20 грудня 2015 року» [399],
від 26.01.2016 № 1/9–44 «Щодо тренінгів для органів студентського
самоврядування 6-7 лютого 2016 року» [400], від 12.02.2016 № 1/9 –
74 «Щодо тренінгів для органів студентського самоврядування 20 –
21 лютого 2016 року» [401], від 11.03.2016 № 1/11–3087 «Щодо тренінгів для органів студентського самоврядування та активних студентів 26-27 березня 2016 року» [404].
З 2015 року тренінги вже проведено на базі Одеського Південно-українського національного педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського (для студентів південного регіону), Кіровоградського національного технічного університету (для представників студентського самоврядування та активних студентів Кіровоградської та Черкаської областей), Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Метою тренінгів є створення
у вищих навчальних закладах України самодостатнього і дієвого
студентського самоврядування; озброєння студентів навичками
практичної участі в організації освітнього процесу, реалізації студентських проектів, створення студентських медіа; забезпечення
прозорості діяльності вищого навчального закладу та боротьби
з корупцією.
Значущість започаткованої просвітницької ініціативи підкреслює зустріч першого заступника міністра освіти і науки І. Р. Совсун з представниками органів студентського самоврядування всіх
вищих навчальних закладів України, що відбулась 21 грудня 2015
року на базі Київського національного економічного університету
імені В. Гетьмана. На зустрічі було обговорено питання функціонування студентського самоврядування, його ролі в удосконаленні
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організації навчального процесу та дотриманні прав студентів на
вибіркові дисципліни. Перший заступник міністра освіти і науки
І. Р. Совсун зазначила: «Реформа вищої освіти не може відбуватися
в кабінетах. Активними учасниками цього процесу мають стати органи студентського самоврядування» [259], також І. Р. Совсун зауважила, що для того, щоб реформа вищої освіти була реалізована, – необхідна участь кожного студента. Закликала студентів до
участі у покращенні якості навчального процесу та активного захисту власних прав.
На зустрічі була окреслена проблема неякісного забезпечення
права студентів на вибір 25% навчальних дисциплін, адже за результатами телефонного опитування аналітичного центру СEDOS,
із 191 вищого навчального закладу, у восьмидесяти двох існує вибірковість дисциплін, вісімдесят один університет не пропонує
дисципліни на вибір, інші двадцять вісім ВНЗ не надали інформації. Є. Стадний, виконавчий директор аналітичного центру, пояснив існуючу проблему рядом причин: браком коштів, нерозумінням адміністрацією вищих навчальних закладів орієнтованого на
студента підходу, недостатньою інформованістю студентів
і викладачів, відсутністю конкуренції між викладачами, інертністю
учасників навчального процесу, позмінною організацією освітнього
процесу, перевантаженням студентів. Визначене коло проблем
ускладнює становлення студентського самоврядування на сучасному
етапі.
Тенденція моделювання освітнього простору на європейських
засадах підтверджується проведенням й інших просвітницьких заходів. Так, у листі МОН України від 29.02.2016 № 1/9–108 «Щодо
проведення Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Модель ООН 2016"» [403] була закріплена ідея впровадження європейських цінностей на заході, що відбувся 9–10 квітня
2016 року. Конференція пройшла у форматі імітації засідань різних
органів системи ООН. Студенти-учасники заходу брали на себе роль
дипломатів, представників різних країн та обговорювали актуальні
для Організації об’єднаних націй питання. В ході роботи конференції студенти мали змогу розширити світогляд, підвищити рівень
загальної ерудованості, познайомитися з діяльністю Організації
об’єднаних націй та долучитися до розв’язання міжнародних про~ 317 ~

блем; вчилися розв’язувати проблеми мирним шляхом; формували
лідерські, політичні, комунікативні, соціальні компетенції.
Т. Б. Буяльська, аналізуючи зарубіжний досвід роботи студентського самоврядування, приходить до висновків, що студентське
самоврядування повинно будуватися на свідомій демократичній
позиції студентства, спиратися на законодавство України; представники студентського самоврядування повинні приймати відповідальні рішення, співпрацювати з адміністрацією вищого навчального закладу в площині університет – інститут – факультет –
гуртожиток, володіти високими моральними характеристиками
і бути успішними у науковій, навчальній, громадській діяльності;
органи студентського самоврядування повинні формуватися на
добровільних засадах, об’єднувати профспілкові комітети та інститут старост, підтримувати створення тимчасових студентських самоврядних структур для реалізації молодіжних програм, проектів
спрямованих на розвиток управлінських навичок, збагачення інтелектуально-духовного потенціалу, підвищення професійнокультурного рівня студентської молоді [78, с. 45].
Дослідження досвіду роботи студентського самоврядування
у Великобританії засвідчило про функціонування у вищих
навчальних закладах країни студентських товариств, Students
Societies. У Northumbria University (Нортумбрія) Великої Британії
функціонує близька ста студентських товариств, до яких належать
танцювальні, музичні, дебатні, феміністські, футбольні, покерні,
письменницькі [820]. Примітним є те, що завданням товариств є
розвиток певного напряму студентських інтересів. Організація
розважальних заходів для студентів не є метою діяльності товариств. Функцію організації та проведення розважальних заходів
виконує найманий персонал.
Товариства об’єднує студентська спілка. Керівництво її діяльністю здійснює правління студентської спілки з числа представників від студентів та експерти, що мають досвід роботи в потрібній
галузі. Спілку очолює президент, а виконавчий директор слідкує за
втіленням прийнятих правлінням рішень і виконує доручення
правління. Функціонує спілка за рахунок членських внесків студентів, що дозволяє наймати на роботу експертів і сплачувати заробітну платню студентським лідерам, які після обрання на почесну посаду на рік беруть академічну відпустку, щоб повноцінно виконува~ 318 ~

ти свої обов’язки. Спілка забезпечена окремим приміщенням, де
містяться бари, конференц-зали, кабінети для індивідуальної та
консультативної роботи. Крім того, цілодобово для студентів працює консультативна телефонна лінія.
Студентська спілка Оксфордського коледжу (The Oxford University Student Union (OUSU)) працює за системою проект-менеджменту. В 2011-2012 р. спілка виконувала проект «Бачення університету ХХІ століття» [820]. Метою проекту стало вивчення соціальної думки викладачів та студентів з метою покращення функціонування освітнього закладу. Крім студентської спілки, Оксфордський коледж має виконавчий комітет, що складається зі студентів,
які працюють на повний та неповний робочий день та отримують
відповідну платню. Організаційна структура виконавчого комітету
представлена президентом та його заступниками за напрямами:
благодійництво та співробітництво, ґендерна рівність, навчання,
градуювання, дотримання рівних можливостей.
Аналіз роботи студентського самоврядування у Великій Британії призводить до висновку про ключові позиції досліджуваного
феномену: всебічне врахування інтересів студентів, про що свідчить велика кількість студентських товариств; увага до розвитку
лідерських якостей, що стає школою керівника, політика; потужна
матеріальна підтримка з різних джерел: членські внески студентів,
спонсорські та державні кошти.
Вивчення досвіду німецького самоврядування засвідчує, що
основним завданням німецьких студентських лідерів є контроль
і вплив на розподіл студентських внесків (близько 500 євро на семестр) та освітню діяльність уряду федеральних земель [148]. За
інформацією альтернативних джерел, студентські внески становлять 5-10 євро за семестр [525]. Це визначається освітньою політикою штатів Німеччини. В університеті міста Констанц функціонує аналог вітчизняного студентського парламенту, – AStA [148].
До його повноважень входить проведення з’їздів, переговорів, підписання меморандумів. Члени AStA делегують своїх представників
до вченої ради університету, – сенату, де студенти мають рівне
з викладачами, право голосу.
Характерним для системи німецького студентського самоврядування є взаємозалежне існування академічного та студентського
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самоврядування, коли студенти делегують своїх представників до
академічного сенату та рад факультету, а викладачі та представник
адміністрації можуть бути присутніми на студентських зібраннях.
Частка студентів у таких радах становить 5-15% [525].
Структура студентського самоврядування включає: студентський парламент, загальний студентський комітет, студентську раду
(колишні земляцтва), реферати (відділи), раду об'єднання фахівців
(забезпечує функціонування студентського самоврядування за статутом).
Щорічно студентський парламент проходить процедуру виборів, коли кандидати складають передвиборчі програми, виступають перед студентами, формують політичні об’єднання. Фінансування діяльності самоврядування здійснюється університетом:
як грошима, так і матеріалами, необхідними для офісної роботи. В
разі невдоволення діяльністю адміністрації закладу, студенти можуть оголошувати страйк. Це відбувається у разі незгоди з приводу
витрат студентських коштів або з приводу студентських внесків.
Студентське самоврядування у Німеччині функціонує за наступними напрямами: організаційно-структурний; науково-освітній; господарчо-фінансовий; соціально-сервісний; культурно-спортивний; міжнародний.
Організаційно-структурна діяльність передбачає забезпечення злагодженої роботи всіх органів системи студентського самоврядування закладу. Другий напрям полягає в участі органів студентського самоврядування в освітній політиці вищого навчального закладу, контролю за якістю освіти, а також сприянні науковій
діяльності студентів, адаптації першокурсників до умов навчання
у вищій школі. Господарчо-фінансова діяльність передбачає розподіл коштів, що надійшли від студентів і держави на потреби студентського самоврядування (проведення різних заходів, підтримка
молодіжних рухів тощо) та контроль за їх обігом.
Завдання соціально-сервісного напряму полягає у здійсненні
соціальних проектів: допомога студентам у пошуці житла, роботи;
надання консультативної допомоги з правових питань, психологічних консультацій; забезпечення послугами дрібного ремонту,
копіювання навчальної інформації. Культурно-спортивний напрям
передбачає участь студентів у роботі спортивних секцій різного
спрямування; проведення змагань, вечорів, вистав, концертів; від~ 320 ~

відування спортивних і культурних заходів. Міжнародний напрям
дозволяє здійснювати програми з обміну студентами, налагоджувати зв’язки із студентами різних вищих навчальних закладів із
метою обміну досвідом з питань студентського самоврядування.
Завдання напряму також передбачають допомогу студентаміноземцям.
Вивчення діяльності самоврядування у Німеччині свідчить
про наявність спільних рис з сучасним Українським самоврядуванням: введення системи членських внесків, право студентів на
страйк, представництво у вченій раді закладу, процедура обрання
до представницького органу, наявність значної кількості напрямів
діяльності. Проте перевагами німецької системи самоврядування є
більша академічна свобода студентів як результат функціонування
студентського самоврядування; чітка організаційна структура, узгоджена з вивіреною нормативно-правовою базою; значна державна підтримка.
Аналіз зарубіжних систем студентського самоврядування засвідчує, що студентське самоврядування у Сполучених штатах
Америки максимально наближене до системи державного врядування країни. Починаючи із процедури вибору студентського президента, що відбувається з потужною передвиборчою агітацією
у вигляді банерів на території університету, листівок, дебатів між
кандидатами.
До потенційного президента висувають ряд вимог. Так, в університеті Utah Valley University, кандидат у президенти повинен володіти високим рівнем академічної успішності (GPA 3.0 і вище при
максимальному 4.0), не перебувати на академічній чи дисциплінарній пробації та не мати заборгованості за користування паркуванням, бібліотекою та іншими послугами університету [630]. Правила передвиборчої агітації розроблені самими студентами та передбачають внесення стодолларової застави від кандидата з метою
запобігання псування університетського майна через використання
скотчу, нанесення гасел у заборонених місцях. Виборчий фонд не
може перевищувати фіксованої суми (400 долларів). Обрані лідери
позбавляються плати за навчання, можуть найматися університетом
з неповною зайнятістю. До повноважень студентського президента
входить контроль витрат студентських коштів та розміру студентсь~ 321 ~

ких внесків. Студентський сенат є виразником студентської думки,
що діє спільно з офісом студентського життя Office of Student Life
[525].
Система освіти Сполучених штатів Америки в цілому та система
освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, і позааудиторної
виховної роботи зі студентами спрямована на особистісне становлення громадянина США [66, с. 20], що передбачає діяльність управлінської ради вищого навчального закладу; студентського уряду
з максимальною представленістю інтересів усіх студентів, відповідністю студентського уряду керівним органам держави; функціонування студентського самоврядування за Статутом або Конституцією, розробленою з урахуванням потреб закладу; поєднання
самоврядної ініціативи з думкою університетських комісій вченої
ради, управлінської ради, губернатора та громади; робота студентських братств, з метою врахування інтересів студентів [433]; функціонування Асоціації студентський урядів вищих навчальних закладів
Америки для забезпечення узгодженої діяльності органів студентського самоврядування рівних вищих навчальних закладів.
Аналіз системи студентського самоврядування Канади дозволяє твердити про багатоманіття студентських організацій, що діють на рівні вищого навчального закладу, провінції, федерації (національна студентська фінансова асоціація National Finance Student
Association (NFSA), федерація канадських студентів Canadian
Federation of Students, альянс студентських асоціацій Канади
Canadian Alliance of Student Associations), міжнародному рівні:
міжнародна студентська організація International Students
Association, міжнародна студентська служба Canadian International
Student Services, канадська асоціація управління фінансовою допомогою студентів Canadian Association of Student Financial Aid Administrators [546].
Студентські об’єднання здійснюють вплив на органи місцевого самоврядування шляхом обстоювання свободи слова, захист
несправедливо засуджених, притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини. Національні організації об’єднують
представників різних культур, що забезпечує рівність прав представників різних народностей. В економічних студентських організаціях студенти беруть на себе роль фінансових аналітиків, поруч із
фахівцями реалізують інвестиційні проекти, розроблюють плани
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покращення добробуту місцевої громади. Потужний напрям діяльності студентських організацій – захист прав людини як у Канаді,
так і в інших країнах.
Вивчення досвіду діяльності вищих навчальних закладів Канади засвідчило, що характерною особливістю функціонування
студентського самоврядування є клубна робота, що включає спортивно-розважальний, академічно-професійний, доброчинний напрями. Відмінністю студентського самоврядування у Канаді є висока соціально-політична активність студентів, свідченням чому є
«кленова весна», низка протестних акцій студентів, що мали місце
у листопаді 2011 року, та загальний студентський страйк у лютомуберезні 2012 року. Метою страйку було висловлення протесту проти
значного збільшення плати за навчання. Страйк завершився ухваленням уряду заборони блокування входу до університетів і коледжів, обмеження зібрань більше п’ятдесяти осіб, та страйків довших
ніж вісім годин, проте з подальшими позачерговими виборами та
зміною уряду.
Найбільш перспективними для впровадження у практику діяльності вітчизняного студентського самоврядування є відносини
між адміністрацією вищого навчального закладу та представниками студентського самоврядування; багатоманіття сфер діяльності
студентського самоврядування; фінансування студентського самоврядування; форми діяльності студентських засобів масової
інформації; чіткі вимоги до лідерів студентського самоврядування;
звітність, прозорість студентського самоврядування, планування
роботи органів студентського самоврядування; залучення до активної діяльності студентів усіх курсів і форм навчання [81, с. 167].
Аналіз досвіду функціонування студентського самоврядування у Франції засвідчує, що осередками самоврядування у вищих
навчальних закладах є студентські об’єднання на зразок асоціацій
і синдикатів. Студенти беруть участь у роботі адміністративної,
наукової ради, ради з питань навчання та університетського життя,
що складаються на 50% з викладачів [433]. Проте студент може очолювати раду та мати право вирішального голосу. Члени рад із числа
студентів обираються раз на два роки за окремими списками,
викладачі та адміністратор – раз на чотири роки [525]. Крім того,
студенти можуть брати участь у роботі дисциплінарної та соціаль~ 323 ~

ної університетських комісій, та здійснювати вплив на розгляд
справ студентів. Кошти на функціонування студентського самоврядування надходять від спонсорів, в обмін на рекламування студентами їх продукції, та батьків студентів.
Перевагами системи студентського самоврядування Франції є
широка представленість студентів у радах вищого навчального
закладу, можливість здійснювати реальний вплив на розгляд питань адміністративного, наукового характеру, соціальних питань.
Система польського студентського самоврядування охоплює
державний, місцевий рівні та рівень вищого навчального закладу.
Державний рівень представлений функціонуванням студентського
парламенту Польщі, що є структурою, яка об’єднує представників
від органів студентського самоврядування всіх вищих навчальних
закладів Польщі, та ради вищої освіти. Студентський парламент,
або загальнопольське представництво студентських самоврядувань, бере участь у підготовці законопроектів, документів, пов’язаних зі студентами. Рада вищої освіти є виборним органом і складається з 21 кандидата наук, 6 докторів наук та 3 студентів [278, с. 2]. Завдання даного органу передбачають співпрацю
з міністром освіти та владними структурами, що визначають державну освітню політику.
На рівні вищого навчального закладу студентське самоврядування представлене законодавчою, виконавчою та судовою владою.
Законодавчу владу уособлює студентський парламент або сенат вищого навчального закладу. Вибори до цього органу проходять раз на
рік. При чому, в них беруть участь студенти і денної, і заочної форми
навчання, аспіранти і докторанти. Найбільша квота на виборах встановлена для студентів денного відділення, для решти категорій, –
квоти менші. Кандидати проводять яскраву передвиборчу кампанію.
Шляхом таємного голосування, що може тривати 2-3 дні на денному
та заочному відділенні, обираються члени студентського парламенту
або сенату. У Вищій торгівельній академії процес виборів відбувається таким чином, що перші 27 кандидатів, які набрали найбільшу
кількість голосів, входять до складу керівного органу студентського
самоврядування, а решта кандидатів стають членами товариського
суду, що контролює діяльність керівного органу [815, с. 19].
Цікавим фактом є те, що в процесі передвиборчої агітації,
кандидати можуть роздавати виборцям печиво або невеликі по~ 324 ~

дарунки, тоді як у Індії такий факт могли б розцінити як підкуп виборців. У одному з індійських вищих навчальних закладів, після
виборів лідера студентського самоврядування, проводилось розслідування, предметом якого стало виявлення фактів роздачі безкоштовних записників та кедів. Подарунки, роздані агітаторами, вилучив виборчий комітет [433].
Виконавча влада реалізується такими органами як: студентська адвокатура, бюро співпраці за кордоном; комісія з інформації та
зв’язків із громадськістю, з проблем студентів, справ аспірантів
і докторантів, проблем культури, контрольно-ревізійна; бюро соціальних справ, наукова рада. До колегіальних органів державного
університету студенти обираються у складі 25 % [433]. Судова влада
реалізується через роботу дисциплінарних комісій або товариського суду.
Особливістю польського самоврядування є те, що не простежується вияв студентської ініціативи на рівні академічної групи,
адже у вищих навчальних закладах даної країни така одиниця
практично відсутня. Групи є динамічними, формуються в залежності від потреб студентів у вивченні певних дисциплін.
Дослідження польського самоврядування засвідчило, що
в його структурі функціонує значна кількість студентських організацій і товариств суспільно-політичної, релігійної, професійної,
наукової спрямованості. Таким чином студенти мають широке поле для реалізації власних нахилів та уподобань.
Варто відзначити високий рівень розвитку демократії у польських вищих навчальних закладах: представники студентського самоврядування вищого навчального закладу мають вирішальний голос
при виборах ректора, проректора зі студентських питань. Поліція не
має права здійснювати арешти на території вищого навчального
закладу без дозволу ректора. Фінансове забезпечення діяльності студентського самоврядування відбувається з бюджету університету,
спонсорських коштів та членських внесків студентів.
Місцевий рівень студентського самоврядування впроваджується
на рівні гмін (волостей, найдрібніших територіальних одиниць), повітів (середніх одиниць, понад 100 тисяч жителів), воєводств (найбільших територіальних об’єднань, яких у Польщі з першого січня
1999 року – 16). У м. Кракові функціонує об’єднання студентів міста,
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за ініціативи якого було складено Договір спiвпраці мiж органами
студентського самоврядування м. Kpaкова, або PUK (Porozumienie
Samorzadow Studentow Uczelni Krakowa). Ключова ідея положення –
закріплення ідеї невтручання органів влади в освітню політику вищих навчальних закладів та діяльність студентського самоврядування [279, с. 28].
Аналіз системи польського самоврядування дозволив визначити наступні перспективні для вітчизняного самоврядування моменти: злагодженість діяльності законодавчої, виконавчої, судової
влади в структурі студентського самоврядування; представленість
студентського самоврядування на державному, вузівському, місцевому рівні, що забезпечує участь студентів у вирішенні питань
освітнього та управлінського характеру; фінансування органів студентського самоврядування з різних джерел; високий рівень гарантування демократичних цінностей у вищій школі.
Румунська система студентського самоврядування визначається високим рівнем автономії вищих навчальних закладів. Студенти представлені у кількості 25 % від загального складу в ключових органах вищого навчального закладу: сенаті, радах факультету,
комісіях. Університетські органи не можуть ухвалювати рішення,
що стосуються студентів, без узгодження та присутності представників студентського самоврядування. Фінансування студентського
самоврядування здійснюється адміністрацією вищого навчального
закладу. Консолідації зусиль студентських лідерів сприяє діяльність Національного альянсу студентських організацій Румунії, що
представлена близька 170 студентами різних вищих навчальних
закладів [433]. Члени організації обстоюють якість освітнього процесу, його відповідність європейським нормам, та мають назву ініціаторів Болонського процесу.
Домінантними рисами студентського самоврядування Румунії, що мають перспективне значення для українських студентів, є
вага студентських лідерів у вирішенні питань університетського
життя, широка представленість у робочих органах управління вищим навчальним закладом, потужна загальнодержавна студентська організація.
В Росії студентське самоврядування розглядають як одну
з форм виховної роботи у вищому навчальному закладі, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості з активною
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життєвою позицією, творчим потенціалом, високим професійним
рівнем. Наявність студентського самоврядування в сучасній Росії є
необхідною умовою для проходження акредитації та атестації вищого навчального закладу. Студентське самоврядування є однією
з форм молодіжної політики держави. Активізація руху студентського самоврядування відбулася у 2012 році з прийняттям федерального закону від 29.12.2012 № 273–ФЗ «Про освіту в Російській
Федерації».
Основними принципами функціонування студентського самоврядування в Росії є об’єднання, добровільності, формалізації, державності, фокусу уваги, системності, виборності, служіння, представництва, автономії, корпоративності, партнерства, ексклюзивності,
єдності та цілісності, ресурсного забезпечення, навчання, розвитку
[626]. Привертає увагу зв’язок державної політики з діяльністю органів студентського самоврядування та значний контроль з боку різних структур за функціонуванням даного феномену, що не є сприятливим фактором для розвитку студентського самоврядування на
демократичних засадах.
На відміну від вітчизняної системи студентського самоврядування, що в останні роки бере курс на відділення профспілкової організації зі структури студентського самоврядування, в Росії профспілка залишається вагомою ланкою самоврядної ініціативи.
Позитивним набутком діяльності студентського самоврядування
таких країн як Росія та Білорусь є відродження руху студентських
будівельних загонів. Поодинокі випадки функціонування таких загонів, після здобуття Україною незалежності, можна було спостерігати і в Україні, проте масовізації не відбулося, і рух студентських будівельних загонів не здобув другого життя.
Санкт-Петербурзький університет профспілок функціонує на
засадах антидемократичної організації навчально-освітнього процесу, що покликані обмежити згубний вплив наркотичних речовин,
асоціальних елементів та недисциплінованості на життя студентів.
За переконанням керманичів, така організація життєдіяльності
студентів убезпечує їх від негативних впливів соціуму та стимулює
до здобуття знань. Проте відсутність демократичних основ управління вищим навчальним закладом й участі студентів у прийнятті
рішень стосовно власного теперішнього та майбутнього, надає ви~ 327 ~

ховній системі даного вищого навчального закладу ознак тоталітарності. А отже не може бути взята за зразок для наслідування
заради досягнення високих результатів у навчанні та виконавчій
дисципліні студентів.
Студентське самоврядування Білорусі характеризується фазою
розбудови системи управління вищою школою та системи студентського самоврядування в тому числі. В Гомельському державному
університеті, Білоруському державному економічному університетах функціонують студентські ради. У Брестському та Могильовському університетах діють ради студентського самоврядування. Незначне поширення мають студентські ректорати та деканати. Проте, варто відзначити, що Білорусь вже має досвід функціонування студентського союзу Білоруського державного університету, який має статус юридичної особи [684, с. 30]. Однак, діяльність
організації спрямована здебільшого на культурну та творчу самореалізацію студентів, а захист їх прав не є пріоритетним завданням. На
законодавчому рівні діяльність органів студентського самоврядування потребує врегулювання з метою наближення до автономії цих
структур, та їх функціонування на демократичних засадах.
Аналіз функціонування системи студентського самоврядування у Литві засвідчив, що позитивним моментом роботи студентського самоврядування є представництво студентів у роботі всіх органів університету: комісіях по компенсації витрат на навчання,
апеляційній, з навчального процесу, з питань етики, питань гуртожитку, розвитку інфраструктури [30]. Керівні функції покладено на
президента, віце-президента, членів ради та ревізійної комісії,
яких щорічно обирають на студентській конференції вищого навчального закладу [684, с. 70]. Студентські лідери представлені також у сенаті, ректораті, академічній раді, вченій раді, раді якості,
комісії з допуску до педагогічної діяльності викладачів.
Діяльність органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів координується Литовською національною радою
студентів, що об’єднує представників студентського самоврядування різних вищих навчальних закладів. Головним органом ради є
конференція. Виконавчими органами є президент, регіональні
представництва та контрольний комітет (ревізійна комісія або комітет із внутрішнього аудиту). Від імені конференції діє центральна рада, що є другим за значущістю органом.
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Литовська студентська рада має досить широкі повноваження,
свідченням чого є те, що саме рада видає студентські посвідчення.
Студентський білет дозволяє користуватись системою знижок
у країні та надає пільги у розмірі 80 % на проїзд у громадському
транспорті. Кошти, отримані за реалізацію студентських білетів,
поповнюють бюджет Литовської студентської ради. Приклад такої
взаємодії є результатом делегування управлінських функцій органам студентського самоврядування.
Здійснений аналіз функціонування студентського самоврядування в різних країнах дозволяє синтезувати перспективні моменти у їх розвитку для вітчизняного студентського самоврядування
(таблиця 5.6)
Таблиця 5.6
Перспективи розвитку вітчизняного студентського самоврядування на основі врахування досвіду інших країн
Перспективи розвитку для вітчизняного
студентського самоврядування
Всебічне врахування інтересів студентів через велику кількість
студентських товариств; розуміння студентського самоврядуВелика
вання як школи лідерських якостей керівника, політика; матеБританія
ріальна підтримка з різних джерел: членські внески студентів,
спонсорські та державні кошти.
Академічна свобода студентів як результат функціонування
студентського самоврядування; чітка організаційна структура,
Німеччина
узгоджена з вивіреною нормативно-правовою базою; значна
державна підтримка.
Особистісне становлення громадянина; наближення системи органів студентського самоврядування до системи державного врядування країни; діяльність студентського уряду з максимальною
представленістю інтересів усіх студентів; функціонування студентського самоврядування за Статутом або Конституцією, розроблеСполучені ною з урахуванням потреб закладу; поєднання самоврядної ініціаШтати тиви з думкою університетських комісій, вченої ради, діяльністю
Америки місцевих органів; робота студентських братств, з метою врахування інтересів студентів; функціонування єдиного органу студентських урядів вищих навчальних закладів для забезпечення узгодженої діяльності студентського самоврядування різних рівнів.
Країна
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Продовження табл. 5.6
Країна

Канада

Франція

Польща

Румунія
Росія
Білорусь
Литва

Перспективи розвитку для вітчизняного
студентського самоврядування
Партнерські відносини між адміністрацією вищого навчального
закладу та представниками студентського самоврядування; багатоманіття сфер діяльності студентського самоврядування; фінансування студентського самоврядування; форми діяльності студентських засобів масової інформації; чіткі вимоги до лідерів
студентського самоврядування; звітність, прозорість студентського
самоврядування, планування роботи органів студентського самоврядування; залучення до активної діяльності студентів усіх курсів
і форм навчання.
Широка представленість студентів у радах вищого навчального
закладу, можливість здійснювати реальний вплив на розгляд питань адміністративного, наукового характеру, соціальних питань.
Злагодженість діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади
в структурі студентського самоврядування; представленість студентського самоврядування на державному, вузівському, місцевому рівні; фінансування органів студентського самоврядування
з різних джерел; високий рівень гарантування демократичних цінностей у вищій школі.
Значний вплив студентських лідерів у вирішенні питань університетського життя, широка представленість у робочих органах
управління вищим навчальним закладом, потужна загальнодержавна студентська організація.
Відродження руху студентських будівельних загонів.
Представництво студентів у роботі всіх органів університету,
делегування права видачі студентських білетів студентській раді.

Дослідження досвіду студентського самоврядування європейських країн свідчить про наступні характерні риси студентського самоврядування: партнерські взаємини студентських лідерів із
керівництвом вищого навчального закладу; широка представленість
студентів у керівних органах вищого навчального закладу; значний
вплив органів студентського самоврядування на вирішення питань
життєдіяльності вищого навчального закладу; багатопланова діяльність студентського самоврядування у різних сферах діяльності
з урахуванням потреб, нахилів та уподобань студентів; значна матеріальна підтримка органів студентського самоврядування з боку адміністрації вищого навчального закладу; наявність матеріальної бази
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для функціонування органів студентського самоврядування; відсутність студентських профспілок; прямі таємні вибори до органів студентського самоврядування.
Зіставний аналіз свідчить про те, що вітчизняна система студентського самоврядування має деякі спільні риси із самоврядуванням європейських вищих навчальних закладів, зокрема, здійснення виборів до органів студентського самоврядування шляхом
прямих таємних виборів.
Окремі вищі навчальні заклади України, такі як Кіровоградський національний технічний університет, Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету, Національний авіаційний
університет, м. Київ, Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Черкаський державний технологічний університет, Сумський національний аграрний університет та ін., демонструють широку представленість студентів у робочих органах вищого навчального закладу.
Для вітчизняних вищих навчальних закладів стала нормою
присутність у складі ректорату та вченої ради представників студентського самоврядування, проте «прогресивний для України показник в 10 % студентів в органах управління є найменшим серед
країн Європи» [157]. А отже подальший розвиток студентського самоврядування вимагає збільшення ваги студентів при прийнятті
адміністративних рішень через збільшення представленості студентів у складі робочих органів вищого навчального закладу.
Аспект різнопланової діяльності студентського самоврядування у багатоманітних сферах діяльності з урахуванням потреб, нахилів та уподобань студентів, поступово знаходить все більшу реалізацію у вітчизняних вищих навчальних закладах. Традиції включення
студентів у різноманітну соціально цінну та особистісно значущу діяльність сягають радянських часів, та отримують сучасну реалізацію
у доброчинній діяльності студентів через волонтерський рух, пізнавальній діяльності; спортивній, художній та інших видах діяльності.
Так, у Таврійському державному технічному університеті значну
популярність має волонтерська діяльність. Доброю традицією для
студентів стало надання гуманітарної допомоги через проведення
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концертно-розважальних програм у дитячих будинках міста Мелітополя. Благодійні акції проводяться також для ветеранів війни,
праці [590].
У Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» протягом останніх десяти років студенти здійснюють
шефську допомогу в дитячому інтернаті м. Люботин, міському дитячому будинку «Родина»; виконують роль помічників викладачів
спеціалізованої економіко-правової школи, екскурсоводів музею
історії свого вищого навчального закладу; беруть участь у роботі
студентського загону «Пам’ять» через збір інформації про похованих на Солдатському кладовищі в Київському районі м. Харкова. В
академії функціонує також трудовий загін, що має у складі сім загонів: будівельно-ремонтний, волонтерський, педагогічний, громадського порядку, екскурсоводів, аніматорів. Студентський комітет
опікується проведенням тижнів здоров’я, акцій «Кинь цигарку!»;
фізкультперерв із танцювальними паузами й спортивними конкурсами; зустрічей із лікарями, переглядів фільмів про здоровий спосіб
життя та ін. Важливим напрямом діяльності є робота школи лідерів,
заняття якої проводяться для студентів усіх курсів та факультетів,
діяльність наукового товариства студентів [774, с. 5]. У Київському
національному університеті культури і мистецтв функціонує десять
комітетів студентського парламенту, що відповідають різним напрямам діяльності: навчально-виховний, благодійний, соціальнопобутовий,
інформаційний,
культурно-творчий,
спортивнооздоровчий, науковий, туристичний та ін. А отже українські студенти задіяні у різних видах діяльності, проте подальшого розвитку
потребує врахування інтересів і вподобань молоді, через реалізацію
їх нахилів у широкій мережі спортивних секцій, клубів за інтересами.
Домінування розважальної функції студентського самоврядування, про яку зазначала Л. О. Шеїна [801, с. 40] та свідчили результати опитувань студентів вищих навчальних закладів м. Львова
у 2008 році, згідно якому 67,5 % студентів Львова вважають, що
студентське самоврядування має організовувати їх дозвілля, повинно збагачуватись альтернативними особистісно значущими та
суспільно корисними видами діяльності студентського самоврядування, що з успіхом відбувається у багатьох вітчизняних вищих
навчальних закладах.
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У роботі Б. Г. Нагорного, А. В. Яковенко та М. Л. Яковенко
«Студентство і сучасність» [479] розглядаються освітні мотивації
студентської молоді та обґрунтовуються аспекти розвитку інноваційної активності студентів в умовах формування нових освітніх
стратегій. Автори приходять до висновку: більшість із числа опитаних студентів вважають: вищий навчальний заклад у його нинішньому стані не є соціальною організацією, що активізує, належним
чином, ініціативність молодих людей [479, с. 122], дані аргументи
підтверджують визначені у ході дослідження суперечності.
Дослідниця Т. Ю. Баландіна, на основі порівняння соціологічних досліджень 1980-х, 1990-х та 2000-х рр., визначає значну
кількість тенденцій розвитку студентського самоврядування, які
можна узагальнити наступним чином: складності в організації
життя, побуту й дозвілля студентів і недостатня активність молоді;
зростання кількості соціальних проблем; підвищення ролі виховної
роботи у вищому навчальному закладі поруч із зростанням потреби у ефективній роботі органів студентського самоврядування; актуалізація потреби в розвитку демократичних тенденцій у вищій
школі, що зумовлює необхідність ефективної та дієвої роботи органів студентського самоврядування; застосування самореалізаційного підходу до організації студентського самоврядування із
урахуванням нахилів, здібностей, інтересів студентів; наявність
нетрадиційних форм організації роботи студентського самоврядування та збільшення форм і напрямків студентського самоврядування, виникнення нових типів студентських об’єднань [28].
Визначені Тетяною Юріївною тенденції поповнюють теорію про
студентське самоврядування та становлять науковий інтерес при
здійсненні дослідження розвитку студентського самоврядування на
території Української держави.
Функціонування студентських профспілок у системі вітчизняного самоврядування залишається дискусійним. Роз’яснювальним листом від 21.10.2015 № 1/9–495 [394] Міністерство освіти
і науки розмежувало органи студентського самоврядування та студентські профспілки, хоча стара традиція становлення студентського самоврядування вбачала їх тісний зв’язок. Думки про зв’язок
профспілкових організацій із студентським самоврядуванням дотримуються освітні керманичі Росії та Білорусі.
~ 333 ~

Аналіз діяльності студентського самоврядування вітчизняних
вищих навчальних закладів свідчить, що певних успіхів у сфері демократизації взаємин студентських лідерів і адміністрації вже досягнуто. Прикладом чого може слугувати практика роботи Київського національного університету культури і мистецтв. В університеті практикують проведення анонімного опитування молоді «Викладач очима студентів», де студенти повинні оцінити рівень
викладання кожного викладача за десятибальною шкалою. За підсумками опитування, викладачі із середнім балом 8-10, рекомендовані до роботи в наступному навчальному році; з 5-8 балами можуть бути рекомендовані після оцінки їх роботи кафедрами та
органами
студентського самоврядування; з 0-5 балами не рекомендовані до подальшої роботи зі студентами. Рішення затверджується вченою радою. Адміністрація не чинить тиск на студентських
лідерів і не втручається в результати голосування, адже збір інформації, опрацювання результатів і оприлюднення висновків опитування здійснюється студентами. Крім того, підпис голови студентського самоврядування є обов’язковим для прийняття викладачів на
роботу, а також при ухваленні рішень про відрахування студентів,
виплату стипендії.
Проведення опитувань «Викладач очима студентів» є традиційним і для Національного університету кораблебудуванні ім. адмірала С. Й. Макарова, м. Миколаїв. Представники студентського
самоврядування вивчають студентську думку не тільки щодо якості
викладання, але і доброзичливого ставлення до студентів, готовності надати консультативну допомогу, доступності (спілкування через
мережу Інтернет, телефон), відповідності зовнішнього вигляду викладача естетичним вимогам і діловому дрес-коду, а також питання
чесності та прозорості при виставленні академічної успішності.
У Державному економіко-технологічному університеті транспорту, м. Київ, у Положенні про вчену раду зафіксовані пункти щодо
погодження з органами студентського самоврядування університету
кандидатів із кращих студентів і аспірантів на отримання іменних
стипендій; розгляду питань співпраці з органами студентського самоврядування, проте відсутній фіксований обсяг фінансування студентського самоврядування, адже, згідно положення, його визначає
вчена рада.
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Аспекти побудови партнерських взаємин студентських лідерів
із керівництвом вищого навчального закладу, посилення впливу
органів студентського самоврядування на життєдіяльність вищого
навчального закладу, збільшення фінансової підтримки органів
студентського самоврядування та зміцнення матеріальної бази,
потребують дальшого вдосконалення та поширення у вітчизняних
вищих навчальних закладах.
Вивчення досвіду функціонування студентського самоврядування у Росії та Білорусі засвідчує початковий рівень розвитку студентського самоврядування у даних країнах. Позитивним моментом
є організація студентських будівельних загонів, де студенти можуть
здійснювати суспільно корисну діяльність, виховувати працелюбність, наполегливість, самостійність, відповідальність і заробляти за
свою працю. Сучасні українські студенти шукають заробіток за кордоном, надаючи перевагу Сполученим Штатам Америки, Великій
Британії, Польщі [488]. Молодь отримує досвід трудової діяльності
за кордоном із майбутньою можливістю емігрувати до певної країни, що є негативним явищем для України.
Вивчення діяльності сучасних вітчизняних органів студентського самоврядування свідчить про кроки до нормативного врегулювання діяльності студентського самоврядування на рівні вищого
навчального закладу, коли студентське самоврядування має Положення про студентське самоврядування закладу; про студентський
гуртожиток; товариство студентів, аспірантів та молодих учених.
Однак, непоодиноким є випадок, коли вищі навчальні заклади
формально підходять до питань нормативного забезпечення студентського самоврядування та організації його діяльності. Так,
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності,
документи студентського самоврядування містять лише загальні
положення, скопійовані з закону, іншої інформації про діяльність
студентського самоврядування немає, хоча в даному вищому навчальному закладі студенти введені до складу вченої ради [225].
А у «Положенні про Навчально-науковий інститут менеджменту та
підприємництва Державного університету телекомунікацій»
у частині сьомій «Студентське самоврядування» дублюються положення закону «Про вищу освіту» старої редакції [678].
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Подальший розвиток студентського самоврядування у кожному конкретному вищому навчальному закладі вимагає реалізації
якісно розроблених установчих документів студентського самоврядування та визначення перспективного плану розвитку студентського самоврядування.
Н. Ю. Лізньова у статті «Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування» [409] акцентує увагу на потребі визначення головних напрямів розвитку студентського самоврядування
в контексті Болонського процесу й велику увагу приділяє визначенню вихідних принципів підготовки майбутніх спеціалістів, серед яких визначає раціоналізм та прагматизм; високий рівень професіоналізму; активність; діловитість, мобільність; почуття відповідальності; вміння працювати; вміння швидко орієнтуватися в ситуації, прийнятті рішення; потреба підвищувати рівень знань;
наявність культури ділової етики і спілкування [409, с. 183]. Однак
принципи підготовки спеціалістів, за Н. Ю. Лізньовою, є загальними, що стосуються підготовки молодого фахівця, та вимагають
уточнення щодо застосування у галузі студентського самоврядування. Безперечну цінність поданого матеріалу визначає тісний
зв’язок наведених теоретичних узагальнень з практичними
проблемами у галузі реалізації ідей студентського самоврядування
на прикладі Переяслав-Хмельницького університету ім. Григорія
Сковороди. Автор визначає такі напрямки розвитку студентського
самоврядування: утвердження студентського самоврядування та
підвищення ефективності взаємодії з адміністрацією; надання
консультативної та матеріальної підтримки університетській самоорганізації; поширення студентського самоврядування на міжнародний рівень [409, с. 187]. Визначення напрямів розвитку надає
можливості для здійснення подальшого наукового пошуку в галузі
студентського самоврядування.
К. Л. Потопа обґрунтовує соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування: демократичний характер взаємин; підхід до самоврядування як до цілісної саморозвивальної системи; розвиток студентського самоврядування на основі науково
обґрунтованої моделі, змістом якої є навчальна діяльність; делегування відповідальності та повноважень; співпраця професорськовикладацького та студентського колективів; групове та індивідуаль~ 336 ~

не самооцінювання діяльності; педагогічне керівництво; формування позитивної спрямованості [578, с. 20].
Аналіз зарубіжного досвіду функціонування студентського самоврядування, традицій вищої школи щодо освіти та виховання
особистості студента, сучасні реалії вищої освіти й завдання побудови демократичного суспільства, вимагають визначення наступних перспектив та шляхів розвитку студентського самоврядування.
1. Підвищення значущості органів студентського самоврядування шляхом надання статусу юридичної особи, розширення кола
повноважень і реальної відповідальності за здійснені справи,
з метою залучення до участі у студентському самоврядуванні більшості студентів та обрання на керівні посади мотивованих, кмітливих, авторитетних студентських лідерів.
2. Забезпечення злагодженої діяльності системи самоврядування вищого навчального закладу, коли всі структурні підрозділи
(факультети, інститути, гуртожитки) та загальноуніверситетські
комісії, центри, робочі органи управління функціонують злагоджено, обмінюються досвідом. А на національному рівні відбувається
консолідація зусиль щодо побудови ефективної системи студентського самоврядування масштабу конкретного вищого навчального
закладу та країни в цілому.
3. Побудова перспективного плану розвитку студентського
самоврядування в межах країни та кожного конкретного вищого
навчального закладу.
4. Використання потенціалу молодіжних громадських організацій для оптимізації діяльності органів студентського самоврядування без політичної платформи, залежності від фінансування
певних політичних сил.
5. Здійснення просвітницької роботи щодо організації
студентського самоврядування, вироблення навичок лідера, розвитку
студентських засобів масової інформації. Просвітницька робота
передбачає проведення тренінгів, конференцій з питань студентського самоврядування; стажування як у вітчизняних, так і у зарубіжних вищих навчальних закладах; видання методичної літератури.
6. Забезпечення стабільного фінансування органів студентського самоврядування через набуття даною одиницею статусу юридичної особи.
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7. Збагачення сфери діяльності студентського самоврядування
особистісно значущими та суспільно корисними видами діяльності. Розширення мережі студентських товариств, клубів, спортивних
секцій, з метою повноцінної реалізації молоді.
8. Сучасна державна політика щодо діяльності органів студентського самоврядування є досить прогресивною, що виявляється
у затвердженні нового закону «Про вищу освіту», де значних змін
зазнала стаття 40 «Студентське самоврядування»; увазі Міністерства освіти і науки України до питання розвитку студентського самоврядування через роз’яснення керівництву вищих навчальних
закладів основних принципів та механізмів функціонування органів студентського самоврядування, просвітницьку роботу зі студентськими лідерами через серію тренінгів і конференцій, участь
у міжнародних програмах по розвитку студентського самоврядування. Проте оптимізувати процес входження до європейської
спільноти через побудову демократичної системи студентського
самоврядування можна шляхом допрацювання нормативної бази,
а саме, – ухвалення законопроекту «Про студентське самоврядування». Основними завданнями законопроекту мають бути забезпечення автономної діяльності органів студентського самоврядування; відпрацювання механізму закріплення за органами
студентського самоврядування статусу юридичної особи; закріплення на законодавчому рівні положення про участь студентів
у функціонуванні робочих органів вищого навчального закладу: не
лише у діяльності вченої ради та ректорату, але й рад факультетів,
приймальної, стипендіальної комісій, з метою забезпечення участі
студентських лідерів в управлінні вищим навчальним закладом на
всіх рівнях.
Висновки до п’ятого розділу
1. Вивчення та узагальнення досвіду становлення студентського самоврядування дозволили визначити наступні тенденції розвитку студентського самоврядування у 2010 -2015 рр.: організаційно-процесуальні (зростання уваги Міністерства освіти і науки до
діяльності органів студентського самоврядування, моделювання
освітнього простору на європейських засадах), структурнозмістовні (посилення студентської ініціативи в галузі функціону~ 338 ~

вання студентського самоврядування, що знайшло вираження
в законотворчій діяльності представників громадських організацій
та студентського самоврядування, активізації обстоювання своїх
прав і свобод, протидії корупції), актуально-визначальні (активізація просвітницької роботи з питань самоврядування зі студентськими лідерами; посилення ваги студентського самоврядування при
прийнятті управлінських рішень у вищому навчальному закладі).
2. Студентське самоврядування розвивалось на основі таких
закономірностей: оптимальною формою студентського самоврядування для вищого навчального закладу є така, що обрана студентами в демократичний спосіб, а не визначена керівництвом; студентське самоврядування є дієвим за умов підтримки молодіжних
ініціатив керівництвом вищого навчального закладу; співробітництво студентів із адміністрацією вищого навчального закладу
забезпечує участь студентів у керівництві навчальними установами
на засадах партнерства, взаємодопомоги та розуміння.
3. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування студентського самоврядування, завдання демократизації
вищої школи, вимагають визначення наступних перспектив та
шляхів розвитку студентського самоврядування: підвищення значущості органів студентського самоврядування; забезпечення злагодженої діяльності системи самоврядування в масштабі вищого
навчального закладу, міста, країни; побудова перспективного плану розвитку студентського самоврядування в межах країни та кожного конкретного вищого навчального закладу; використання потенціалу молодіжних громадських організацій для оптимізації
діяльності органів студентського самоврядування без політичної
платформи, залежності від фінансування певних політичних сил;
здійснення просвітницької роботи щодо організації студентського
самоврядування, забезпечення стабільного фінансування органів
студентського самоврядування через набуття даною одиницею статусу юридичної особи; збагачення сфери діяльності студентського
самоврядування особистісно значущими та суспільно корисними
видами діяльності; допрацювання нормативної бази.
Основні результати розділу опубліковано у наукових працях
автора: 719; 720; 721; 724; 729; 737.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичні узагальнення і новий підхід
до розв’язання актуальної й важливої проблеми щодо обґрунтування тенденцій, закономірностей, принципів і суперечностей студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
в контексті розвитку вітчизняної вищої освіти у 1917 – 2010 рр. та
можливості розвитку студентського самоврядування в сучасних
умовах демократизації вищої освіти.
Отримані результати підтвердили гіпотезу дослідження, а
реалізовані мета і завдання дали підстави сформулювати загальні
висновки та рекомендації щодо наукового й практичного використання одержаних результатів.
1.
За результатами ретроспективного аналізу проблеми
розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах України в період 1917 – 2010 рр. здійснено системне дослідження вказаної проблеми в педагогічній теорії й практиці,
визначено його основні напрями. Установлено, що тема дисертаційної роботи відповідає вимогам сьогодення, була об’єктом уваги
науковців, проте її комплексне дослідження не здійснювалося, що
дало підстави визначити питання, які потребують вирішення: дослідження розвитку студентського самоврядування в Україні у 1917
– 2010 рр.; визначення тенденцій, суперечностей, принципів, закономірностей розвитку студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах України.
2.
На основі компетентнісного підходу розроблено авторську концепцію дослідження розвитку студентського самоврядування
у 1917 – 2010 рр., представлену в її методологічному, теоретичному
й технологічному концептах, обґрунтованих послідовних стадіях:
аналітико – пошуковій (системний аналіз досліджуваної проблеми
в педагогічні теорії й практиці; визначення теми, завдань, об’єкту,
предмета і напрямів дослідження; розроблення авторської концепції й методики дослідження; з’ясування й конкретизація дефініцій
понять: «студентське самоврядування», «органи студентського самоврядування», «принципи студентського самоврядування», систематизація наукової літератури та архівних джерел); науково –
емпіричній (визначення тенденцій розвитку студентського само~ 340 ~

врядування у вищих навчальних закладах України в досліджуваний
період; обґрунтування суперечностей, принципів та закономірностей студентського самоврядування в Україні в часовій динаміці);
системно – узагальнювальній (інтерпретація здобутих у процесі
дослідження відомостей; визначення шляхів удосконалення студентського самоврядування в умовах демократизації освітнього
процесу вищої школи); практично – впроваджувальній (формулювання та апробація висновків і рекомендацій у практиці функціонування вищих навчальних закладів).
3.
За результатами термінологічного аналізу й операціоналізації понять уточнено й конкретизовано дефініцію «студентське
самоврядування» як форми демократичного устрою, за якої студенти беруть активну участь у керівництві справами колективу
вищого навчального закладу, студентської спільноти на рівні академічної групи, курсу, студентського об’єднання, вищого навчального закладу в цілому, міста, країни; як права і можливості студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Визначено поняття «принципи студентського
самоврядування» як керівні положення взаємодії, що забезпечують
злагоджену діяльність органів студентського самоврядування як
групи однодумців, у якій кожен – індивідуальність.
4.
Охарактеризовано періодизацію розвитку студентського
самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917 –
2010 рр.), згідно з якою визначено сім послідовних етапів: І етап
(1917 – 1919 рр.) – зародження студентського самоврядування в
контексті революційних ідей; ІІ етап (1920 – 1929 рр.) – становлення демократичних засад студентського самоврядування; ІІІ етап
(1930 – 1955 рр.) – період авторитарної педагогіки; ІV етап (1956 –
1963 рр.) – активізація студентського самоврядування; V етап (1964
– 1979 рр.) – формалізація та заорганізованість студентського самоврядування; VІ етап (1980 – 1990 рр.) – перебудова в системі студентського самоврядування; VІІ етап (1991 – 2010 рр.) – демократизація студентського життя в незалежній Українській державі.
5.
Виявлено і класифіковано організаційно – процесуальні,
структурно–змістовні, актуально–визначальні тенденції, супереч~ 341 ~

ності та закономірності у визначених періодах (1917 – 1919 рр.,
1920 – 1929 рр., 1930 – 1955 рр., 1956 – 1963 рр., 1964 – 1979 рр.,
1980 – 1990 рр., 1991 – 2010 рр.).
6.
У процесі дослідно – пошукової роботи обґрунтовано
принципи студентського самоврядування: права і законності; демократії і гласності; виборності і змінності; відповідальності й самостійності; ініціативності й активності; організованості й підзвітності колективу; корисності для кожного вихованця, колективу і
суспільства відповідно до цінностей демократії та гуманізму.
7.
У процесі дослідження з’ясовано, що ефективній організації студентського самоврядування сприяє оптимальний добір методів роботи зі студентами таких, як організаційно – пізнавальні
методи (переконування, диспут, дискусія, розповідь, лекція, бесіда,
доведення, приклад); методи формування досвіду управлінської
поведінки (вправа, доручення, проектування, регламентування,
нормування, вимога, розпорядження, інструктаж, наказ); методи
соціально – психологічного стимулювання та корекції поведінки
(заохочення, покарання, змагання, перспективних ліній, навіювання, створення та підтримання сприятливого морально –
психологічного клімату в колективі); методи самовиховання (цілепокладання, самооцінка, самоконтроль, самозвіт, самоспостереження, самоаналіз, самонаказ, самонавіювання, самовправляння,
самоінструктування, порівняння своєї поведінки і діяльності з
прикладом значущих людей, самозаохочення).
8.
Установлено, що основними формами студентського самоврядування як зовнішнього виявлення самоврядної активності
студентів є загальноуніверситетські збори, студентський парламент, студентська рада, сенат, колегія, студентські спілки та комітети, ради старост, студентські профспілкові комітети та бюро, молодіжні громадські організації, штаби, сектори, центри, спілки
студентів та аспірантів, наукові спілки; студентські загони, клуби
за інтересами, творчі об’єднання, студентські ради в гуртожитках,
школи. Дослідження засвідчило, що головним у функціонуванні
студентського самоврядування є не форма устрою, а забезпечення
кожному студенту можливості самореалізації в особистісно значущій доброчинній діяльності на основі добровільності та бажання
самовдосконалення.
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Із позицій аксіологічного підходу розкрито поняття «органи студентського самоврядування» як структурні взаємозалежні
елементи системи студентського самоврядування, що дають можливість: брати участь в управлінні справами колективу академічної
групи, факультету, інституту, вищого навчального закладу в цілому, міста, країни; через досвід особистісно цінної та суспільно значущої діяльності оволодівати управлінськими навичками; особистісно зростати, реалізовувати власний творчий потенціал;
формувати громадянську свідомість шляхом оволодіння системою
правових, екологічних, моральних, трудових, естетичних, фізичних, розумових компетенцій. Найбільш сприятливою для реалізації
демократичних ініціатив студентів є розгалужена система органів
студентського самоврядування, що включає і постійні, і тимчасові
органи.
10. На основі зіставно – порівняльного аналізу, співвіднесення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування студентського самоврядування, вирішення завдань демократизації вищої школи визначено перспективи і шляхи
розвитку студентського самоврядування: підвищення значущості
органів студентського самоврядування шляхом надання їм статусу
юридичної особи, розширення кола повноважень і підвищення
реальної відповідальності за здійснені справи; забезпечення злагодженої діяльності системи самоврядування вищого навчального
закладу, коли всі структурні підрозділи (факультети, інститути,
гуртожитки) та загальноуніверситетські комісії, центри, робочі органи управління функціонують злагоджено, обмінюються досвідом,
а на національному рівні відбувається консолідація; розробка
перспективного плану розвитку студентського самоврядування в
межах країни й кожного конкретного вищого навчального закладу;
використання потенціалу молодіжних громадських організацій;
здійснення просвітницької роботи щодо організації студентського
самоврядування, вироблення навичок лідера, розвитку студентських засобів масової інформації; забезпечення стабільного фінансування органів студентського самоврядування через набуття ними
статусу юридичної особи; розширення сфери діяльності студентського самоврядування за рахунок особистісно значущих і суспільно
9.
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корисних видів діяльності, а також розширення мережі студентських товариств, клубів, спортивних секцій, з метою повноцінної самореалізації молоді; вдосконалення нормативної бази шляхом
розроблення та затвердження законопроекту «Про студентське самоврядування».
Отримані в дисертації наукові результати і висновки дають
можливість сформулювати рекомендації щодо доцільності використання та впровадження історичного досвіду студентського самоврядування в сучасних умовах на таких рівнях:
– Науково – теоретичному і практичному: подальше наукове
узагальнення й систематизація історичного досвіду розвитку студентського самоврядування в Україні та за її межами; виявлення
позитивних здобутків і їх творче впровадження в практику роботи
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України; удосконалення нормативно – правової бази студентського самоврядування шляхом розроблення та ухвалення законопроекту
«Про студентське самоврядування», залучення до законотворчого
процесу лідерів студентського самоврядування вищих навчальних
закладів, представників студентських громадських організацій та
об’єднань; забезпечення стабільного фінансування органів
студентського самоврядування через набуття ними статусу юридичної
особи; співробітництво українських вищих навчальних закладів з
вищими навчальними закладами – партнерами для здійснення
спільних наукових проектів і стимулювання участі вітчизняних
ВНЗ у міжнародних програмах «Tempus – Tacis», «IMPRESS», «Erasmus mundus» та ін.;
– Організаційно – адміністративному: підготовка майбутніх
викладачів, психологів, адміністраторів системи вищої освіти до
сприяння організації діяльності органів студентського самоврядування, цілісного бачення функціонування системи студентського
самоврядування, розуміння її принципів, методів, форм, структури, нормативної бази; підвищення кваліфікації викладацьких кадрів і керівників вищих навчальних закладів у галузі демократизації
студентського самоврядування та сприянні становленню студентських лідерів.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми
студентського самоврядування. Перспективними для подальших
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досліджень є вивчення питання розвитку студентського самоврядування в інших історичних періодах та в зарубіжних країнах, особливо в країнах ЄС; наукове розроблення єдиної концепції взаємодії всеукраїнських громадських молодіжних об’єднань, сфера
діяльності яких пов’язана зі студентським самоврядуванням; обґрунтування інноваційних стратегій розвиту студентського самоврядування на сучасному етапі.
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858. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДВО України), ф. 1, оп. 16., спр. 4630, арк. 1,9.
859. Там само, спр. 4634, арк.61 – 64, 67–68, 89.
860. Там само, спр. 4715, арк. 20 – 21, 150.
861. Там само, спр. 4740, арк. 191.
862. Там само, оп. 20, спр. 1680, арк. 1–5.
863. Там само, оп. 28, спр. 125, арк. 352.
864. Там само, спр. 141, арк. 17 – 18; 30–34, 57–58 зв.
865. Там само, спр. 143, арк. 2–3.
866. Там само, спр. 144, арк. 1,6.
867. Там само, ф. 166, оп. 1, спр. 22, арк. 17–18.
868. Там само, спр. 269, арк. 50-53, 57.
869. Там само, спр. 271, арк. 48–49.
870. Там само, спр. 932, арк. 82.
871. Там само, оп. 4, спр. 315, арк. 94–97.
872. Там само, ф. 5233, оп. 1, спр. 61, 62, арк. 2, 4.
873. Там само, спр. 382, арк. 128.
874. Центральний державний історичний архів України,
м. Київ (ЦДІАК України), ф. 4849, оп. 1, спр. 22, арк. 74.
875. Центральний державний архів громадський об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 194, спр. 27, арк. 110.
876. Там само, оп. 220, спр. 60, арк. 46–49.
877. Державний архів Миколаївської області (Держархів Миколаївської обл.), ф. 115, оп. 1, спр. 182, 100 арк.
878. Там само, спр. 196, 143 арк.
879. Там само, спр. 242, 68 арк.
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899.
900.
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902.
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904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.

Там само, ф. Р - 99, оп. 1, спр. 609, 769 арк.
Там само, ф. Р - 687, оп. 1, спр. 174, 31 арк.
Там само, ф. Р - 780, оп. 1, спр. 6, 61 арк.
Там само, спр. 28, 101 арк.
Там само, спр. 29, 152 арк.
Там само, ф. Р-881, оп. 1, спр. 196, 33 арк.
Там само, спр. 574, 28 арк.
Там само, спр. 592, 261 арк.
Там само, спр. 661, 60 арк.
Там само, спр. 680, 217 арк.
Там само, спр. 685, 48 арк.
Там само, спр. 691, 51 арк.
Там само, спр. 734, 15 арк.
Там само, спр. 1010, 289 арк.
Там само, спр. 2851, 162 арк.
Там само, оп. 1, спр. 2995, 21 арк.
Там само, спр. 2996, 56 арк.
Там само, спр. 3156, 64 арк.
Там само, спр. 3157, 76 арк.
Там само, спр. 3158, 82 арк.
Там само, оп. 2, спр. 14, 61 арк.
Там само, спр. 16, 61 арк.
Там само, спр. 23, 64 арк.
Там само, спр. 27, 76 арк.
Там само, спр. 37, 114 арк.
Там само, спр. 46, 43 арк.
Там само, спр. 49, 36 арк.
Там само, спр. 178, 24 арк.
Там само, спр. 198, 23 арк.
Там само, спр. 219, 19 арк.
Там само, спр. 438, 40 арк.
Там само, спр. 513, 212 арк.
Там само, спр. 519, 157 арк.
Там само, спр. 789, 215 арк.
Там само, спр. 1279, 77 арк.
Там само, спр. 1424, 59 арк.
Там само, спр. 1575, 61 арк.
Там само, спр. 1730, 59 арк.
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Там само, спр. 1881, 70 арк.
Там само, спр. 2037, 97 арк.
Там само, спр. 2194, 83 арк.
Там само, спр. 2349, 67 арк.
Там само, спр. 2510, 74 арк.
Там само, спр. 2680, 75 арк.
Там само, спр. 3172, 111 арк.
Там само, спр. 3323, 77 арк.
Там само, спр. 3324, 50 арк.
Там само, спр. 3337, 118 арк.
Там само, спр. 3483, 78 арк.
Там само, спр. 3484, 74 арк.
Там само, спр. 3493, 104 арк.
Там само, спр. 3565, 117 арк.
Там само, спр. 3626, 102 арк.
Там само, спр. 3689, 98 арк.
Там само, спр. 3734, 20 арк.
Там само, спр. 3805, 78 арк.
Там само, ф. Р-993, оп. 1, спр. 11, 21 арк.
Там само, спр. 12, 121 арк.
Там само, спр. 13, 58 арк.
Там само, спр. 18, 43 арк.
Там само, спр. 30, 95 арк.
Там само, спр. 37, 14 арк.
Там само, спр. 41, 5 арк.
Там само, спр. 50, 55 арк.
Там само, спр. 51, 66 арк.
Там само, спр. 56, 9 арк.
Там само, спр. 80, 72 арк.
Там само, спр. 82, 19 арк.
Там само, оп. 2, спр. 3, 4 арк.
Там само, спр. 6, 113 арк.
Там само, спр. 16, 73 арк.
Там само, спр. 26, 80 арк.
Там само, спр. 36, 77 арк.
Там само, спр. 45, 28 арк.
Там само, спр. 56, 171 арк.
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Там само, спр. 74, 170 арк.
Там само, спр. 91, 134 арк.
Там само, спр. 106, 210 арк.
Там само, спр. 107, 298 арк.
Там само, спр. 142, 74 арк.
Там само, спр. 159, 397 арк.
Там само, спр. 168, 82 арк.
Там само, спр. 191, 106 арк.
Там само, спр. 218, 77 арк.
Там само, спр. 243, 115 арк.
Там само, спр. 265, 105 арк.
Там само, спр. 288, 123 арк.
Там само, спр. 308, 92 арк.
Там само, спр. 330, 89 арк.
Там само, спр. 353, 78 арк.
Там само, спр. 401, 74 арк.
Там само, спр. 610, 105 арк.
Там само, спр. 649, 105 арк.
Там само, спр. 692, 153 арк.
Там само, спр. 735, 150 арк.
Там само, спр. 777, 166 арк.
Там само, спр. 823, 215 арк.
Там само, спр. 876, 123 арк.
Там само, спр. 929, 155 арк.
Там само, спр. 983, 150 арк.
Там само, спр. 1037, 148 арк.
Там само, спр. 1093, 181 арк.
Там само, спр. 1114, 38 арк.
Там само, спр. 1165, 36 арк.
Там само, спр. 1246, 62 арк.
Там само, спр. 1289, 30 арк.
Там само, спр. 1330, 60 арк.
Там само, спр. 142, 142 арк.
Там само, спр. 550, 157 арк.
Там само, спр. 693, 122 арк.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Представленість студентів у керівних структурах ВНЗ
Таблиця А.1
Максимальна представленість
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так так
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так

так так

так

так

так так

так

так

так так

так

так

так так

так

так

так так

Комісії

Ради факультетів,
інститутів, деканати

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького
національного технічного університету
Запорізький національний технічний університет
Львівський Національний університет імені Івана
Франка
Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя
Комунальний заклад "Харківська гуманітарнопедагогічна академія" Харківської обласної ради
Херсонський національний технічний університет

Вчена рада та/або
ректорат

Вищий навчальний заклад

Збори трудового колективу, профспілки

Представництво

Таблиця А.2
Розширена представленість
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Збори трудового колективу, профспілки

Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Волинське державне училище Культури і мистецтв
імені І. Ф. Стравінського
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут
Кам'янець-подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний
університет
Київський національний торговельно-економічний
університет Харківський торговельно-економічний
інститут
Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського
Львівський державний університет внутрішніх справ
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
Національний університет цивільного захисту України
Одеський державний екологічний університет

Комісії

1
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії

Ради факультетів,
інститутів, деканати

Вищий навчальний заклад

Вчена рада та/або
ректорат

Представництво
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Продовження табл. А.2
1
Одеський інститут фінансів державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Одеський національний політехнічний університет
Сумський державний університет
Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля
Харківський інститут бізнесу і менеджменту
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет будівництва
та архітектури
Чернігівський національний технологічний університет
Чорноморський державний університет імені Петра
Могили
Вінницький національний аграрний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Острозька академія»
Одеська національна академія харчових технологій
ПВНЗ «Європейський університет»
Сумський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Вищий навчальний заклад «Університет економіки
та права "Крок"»
Вінницький інститут конструювання одягу
і підприємництва
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Київська державна академія водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Національна академія образотворчого мистецтва
і архітектури (НАОМА)
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Таблиця А.3
Середня представленість (ректорати, вчена рада ВНЗ та
факультетів / інститутів, деканати)

1
Академія муніципального управління
Бердянський державний педагогічний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський
агротехнічний інститут»
Вінницький національний технічний університет
Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Державний університет телекомунікацій
Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Житомирський державний університет імені Івана Франка
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Комісії
Збори трудового колективу, профспілки

Вищий навчальний заклад

Вчена рада та/або
ректорат
Ради факультетів,
інститутів, деканати

Представництво
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Продовження табл. А.3
1
Житомирський національний агроекологічний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський національний університет будівництва
і архітектури
Кіровоградська льотна академія національного авіаційного університету
Кіровоградський національний технічний університет
Конотопський інститут Сумського державного університету
Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького
Миколаївський національний аграрний університет
Мукачівський державний університет
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького
Національна металургійна академія України
Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний транспортний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет цивільного захисту України Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеська державна академія технічного регулювання та
якості
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова
Одеська національна морська академія
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка
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Завершення табл. А.3
1
Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
Рівненський державний гуманітарний університет
Тернопільський національний економічний університет
Українська академія друкарства
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет залізничного транспорту
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Харківський національний університет мистецтв імені
І. П. Котляревського
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницької обласної ради
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний Університет імені Юрія
Федьковича
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Таблиця А.4
Середня представленість (вчена рада та / або
ректорат, комісії)
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Комісії

Збори трудового колективу, профспілки

1
Борзнянський державний сільськогосподарський
Технікум
Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського
Державний вищий навчальний заклад «Одеське морехідне
училище рибної промисловості імені Олексія Соляника»
Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки
Дніпропетровської обласної ради
Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького
національного технічного університету
Комунальний вищий навчальний заклад «Новоселицький
медичний коледж Буковинського Державного медичного
університету»
Комунальний заклад «Хортицький національний
навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр»
Запорізької обласної ради
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський
базовий медичний коледж № 1»
Львівська національна музична академія
імені М. В. Лисенка
Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при президентові України
Маріупольський державний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

Ради факультетів,
інститутів, деканати

Вищий навчальний заклад

Вчена рада та/або
ректорат

Представництво
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5
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Продовження табл. А.4
1
Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого
Приватний вищий навчальний заклад «Новокаховський
політехнічний інститут»
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський
університет»
Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського
національного технічного університету
Філія "Кременчуцький інститут Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені
Альфреда Нобеля»
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський інститут фінансів державного університету
фінансів та міжнародної торгівлі
Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного
університету
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Таблиця А.5
Середня представленість (вчена рада та/або ректорат,
збори трудового колективу, профспілки)
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Комісії

Збори трудового колективу, профспілки

Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця
Національний університет «Львівська політехніка»
Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»
Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького

Ради факультетів,
інститутів, деканати

Вищий навчальний заклад

Вчена рада та/або
ректорат

Представництво
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Таблиця А.6
Представленість тільки у вченій раді та / або ректораті

1
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Виноградівський державний коледж мукачівського державного університету
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"
Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"
Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Державний вищий навчальний заклад «Іванофранківський національний медичний університет»
Державний вищий навчальний заклад "ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Дніпропетровська державна фінансова академія
Дніпропетровський гуманітарний університет
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький національний технічний університет
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Комісії
Збори трудового колективу, профспілки

Вищий навчальний заклад

Вчена рада та ректорат
Ради факультетів,
інститутів, деканати

Представництво
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5
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Продовження табл. А.6
1
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Запорізький державний медичний університет
Івано-франківський національний технічний університет
нафти і газу
Івано-франківський університет права імені короля Данила
Галицького
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України
Карпатський університет імені Августина Волошина
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно
і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Київський університет ринкових відносин
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
імені Тараса Шевченка
Криворізький коледж Національного авіаційного
Університету
Куп'янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової
Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної
академії
Луцький національний технічний університет
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну
імені Сальвадора Далі
Національна академія служби безпеки України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту
України
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя
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Закінчення табл. А.6
1
Новомосковський кооперативний коледж економіки та права
імені С. В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при президентові України
ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління класичного приватного університету»
ПВНЗ «Університет сучасних знань»
ПВНЗ «Харківський інститут кадрів управління»
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут»
Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки
Східноєвропейський університет
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний
коледж
Уманський національній університет садівництва
Університет митної справи та фінансів
Харківський автотранспортний технікум ім. С. Орджонікідзе
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при президентові України
Херсонський політехнічний коледж
Хмельницький університет управління та права
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Додаток Б
Таблиця Б.1
Назви органів студентського самоврядування вищих
навчальних закладів та роки їх заснування
Вищий навчальний заклад
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії
Академія муніципального управління
Бердянський державний педагогічний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Виноградівський державний коледж мукачівського державного
університету
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична
стоматологічна академія»
Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів
і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
Вінницький національний аграрний університет
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Орган студентського самоврядування
Курсантська рада
Студентська рада академії
Студентська рада
Студентська рада
Студентське самоврядування
Студентський парламент
Студентська рада
Студентський парламент
Студентська рада
Рада студентів, аспірантів
і докторантів
Студентське самоврядування
Студентська рада
Рада студентського
самоврядування
Конференція студентів
Студентська рада

Рік заснування
2005
2002
2004
1996
2004
2005
2002
2002
2014
2005
–
2001
2003
2004
2005

Продовження табл. Б.1
Орган студентського самоврядування
Вінницький національний технічний університет
Студентське самоврядування
Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного
Рада студентського
торговельно-економічного університету
самоврядування
Волинське державне училище Культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського Студентська рада
Глухівський національний педагогічний університет
Студентський парламент
імені Олександра Довженка
університету
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Студентська рада
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний
Студентська рада
університет»
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний
Студентська рада
університет» Криворізький педагогічний інститут
Державний вищий навчальний заклад «Одеське морехідне училище
Курсантська рада
рибної промисловості імені Олексія Соляника»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький
Студентська рада
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний
Студентська рада
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
Студентська рада
університет»
Державний вищий навчальний заклад «Український державний
Комітет у справах студентської
хіміко-технологічний університет»
молоді
Державний економіко-технологічний університет державного транспорту Студентський парламент
Державний заклад «Луганський національний університет
Асамблея студентського
імені Тараса Шевченка»
самоврядування
Вищий навчальний заклад
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Рік заснування
2000
2004
2001
2000
2005
2002
2002
2009
2005
1997
2009
2008
2010
2000

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Державний університет телекомунікацій
Дніпродзержинський державний технічний університет
Дніпропетровська державна фінансова академія
Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки Дніпропетровської
обласної ради
Дніпропетровський гуманітарний університет
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені МихайлаТуган-Барановського
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський національний агроекологічний університет
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Запорізький державний медичний університет
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного
технічного університету

~ 443 ~

Орган студентського самоврядування
Студентська рада
Молодіжний студентський
парламент
Студентська рада
Студентський парламент
Студентська рада
Комітет у справах сім'ї та молоді
Рада студентів
Студентське самоврядування
Студентська рада
–
Студентське самоврядування
Рада студентського
самоврядування
Рада студентського братства
Студентська рада
Студентське самоврядування
інституту
Студентська рада
Студентська рада

Рік заснування
2008
2010
1998
2006
2012
1994
2000
2015
2014
–
2015
2007
2008
2007
1998
2003
2007

Продовження табл. Б.1
Орган студентського самоврядування

Вищий навчальний заклад
Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного
технічного університету
Запорізький національний технічний університет
Івано-франківський національний медичний університет
Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-франківський університет права імені короля Данила Галицького
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Кам'янець-подільський національний університет імені Івана Огієнка
Карпатський університет імені Августина Волошина
Київська державна академія водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Харківський торговельно-економічний інститут
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
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Студентська рада
Студентське самоврядування
Студентський парламент
Студентський парламент
Студентська рада
Студентська рада
Студентська рада
Сенат університету
Орган студентського
самоврядування
Рада студентського
самоврядування
Студентська рада
Студентська академічна рада
Рада студентського
самоврядування
Студентська рада
Рада студентського
самоврядування
Студентський парламент
–

Рік заснування
2004
–
2008
2004
2007
2009
2011
2001
2006
2008
2010
2009
1995
2005
2007
1992
2014

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Київський університет ринкових відносин
Кіровоградська льотна академія національного авіаційного університету
Кіровоградський інститут державного та муніципального управління
класичного приватного університету
Кіровоградський національний технічний університет
Комунальний вищий навчальний заклад «Новоселицький медичний
коледж Буковинського державного медичного університету»
Комунальний заклад «Хортицький національний навчальнореабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський базовий медичний
коледж № 1»
Конотопський інститут Сумського державного університету
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
імені Тараса Шевченка
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Куп'янський медичний коледж імені Марії Шкарлетової
Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної академії
Луцький національний технічний університет
Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств
України
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
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Орган студентського самоврядування
Рада студентського
самоврядування
Рада старшин
Студентська рада
Студентська рада
Студентське самоврядування
Країна Центуріон
Студентський парламент
Молодіжна спілка студентів
Студентський парламент
Студентська рада

Рік заснування
2015
2013
2014
2004
2002
2001
2005
2003
2012
2000

Курсантська рада
–
Студентська рада
Студентська рада
Студентський уряд

2009
–
2008
2007

Студентське самоврядування

1990

1991

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Гжицького
Львівський Національний університет імені Івана Франка
Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при президентові України
Маріупольський державний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Мукачівський державний університет
Національна академія внутрішніх справ
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Орган студентського
самоврядування
Рада курсантського
і студентського самоврядування
Рада студентського
самоврядування
Студентська самоврядна
організація «Основа»
Студентський парламент
Студентське братство

Рік заснування
2002
2004
2008
2008
1999

Студентський уряд
Рада слухачів

2005

Студентська рада МДУ
Студентський комітет

2007

Органи студентського
самоврядування
Студентська рада
Студентська рада
Студентська рада
Студентське (кураторське)
самоврядування

1996

2000
2002
2004
2004
1996
2007

Продовження табл. Б.1
Орган студентського
самоврядування

Вищий навчальний заклад
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА)
Національна академія служби безпеки України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна академія управління
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Національна металургійна академія України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Національний лісотехнічний університет України
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Національний транспортний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Одеська юридична академія"
Національний університет «Острозька академія»
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Студентська рада

Рік заснування
2010

Студентське самоврядування
Студентська рада
Студентська рада
самоврядування
Студентська рада
Студентська рада
Рада студентів
Студентська рада
Студентська рада

2014
2008

Студентський парламент
Студентський альянс

1999

Студентська рада НТУУ "КПІ"
Рада студентського
самоврядування
Студентська колегія
Студентська рада
Братство спудеїв

1998
2008
2014
2006
2004
–

2005
1999
2004
–
–
1997

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет цивільного захисту України

Національний університет цивільного захисту України
Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя
Новокаховський політехнічний інститут
Новомосковський кооперативний коледж економіки та права
імені С. В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
Одеська національна академія харчових технологій
Одеська національна морська академія
Одеський державний аграрний університет
Одеський державний екологічний університет
Одеський державний університет внутрішніх справ
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Орган студентського
Рік засамоврядування
снування
Колегія студентів та аспірантів
1992
Студентська організація
1994
Студентська рада
2005
Студентський парламент
2009
Студентська рада
2011
Рада студентського
(курсантського, слухацького)
2010
самоврядування
Рада студентського
2003
(курсантського) самоврядування
Студентський парламент
2005
Студентська рада
2010
Студентська рада
2000
Рада студентського
2002
самоврядування
Студентська рада
2012
Студентський парламент
2011
Студентська рада
2003
Студентська рада
2005
Курсантська рада ОНМА
2002
Студентська рада
1996
Асоціація студентів
2015
Курсантське та студентське
2012
самоврядування

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Одеський інститут фінансів державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі
Одеський національний економічний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний морський університет

Орган студентського
самоврядування
Студентська рада

Студентська рада
Студентська рада
Рада студентського самоврядування
Одеський національний політехнічний університет
Студентський парламент
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Рада студентського
самоврядування
Одеський регіональний інститут державного управління
Рада студентського
Національної академії державного управління при Президентові України
самоврядування
ПВНЗ «Європейський університет»
Студентська рада
ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Орган студентського
самоврядування
ПВНЗ «Харківський інститут кадрів управління»
Студентська рада
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
Студентська рада
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Студентська рада
Степана Дем'янчука»
ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут»
Студентська рада
ПВНЗ «Буковинський університет»
Студентський комітет
Південноукраїнський національний педагогічний університет
Студентська рада
імені К. Д. Ушинського
Подільський державний аграрно-технічний університет
Студентський парламент
Полтавська державна аграрна академія
Студентська рада
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Рік заснування
2007
2006
2002
2010
2014
2004
2000
1991
2006
2006
2007
1994
2002
1998
2001
–
2004

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного
технічного університету
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет

Орган студентського
самоврядування
Студентська рада
Студентський парламент
Сенат Прикарпатського
університету
Студентська рада
Студентська рада

Студентське самоврядування
Орган студентського
самоврядування
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Студентська рада
Східноєвропейський університет
Студентська рада, Загальні
збори студентів
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Координаційна рада
студентського самоврядування
університету
Таврійський державний агротехнологічний університет
Колегія студентів
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж
Студентська рада
Тернопільський національний економічний університет
Університетська рада
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Студентська рада
Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Студентська рада
Українська академія друкарства
Студентська рада
Українська інженерно-педагогічна академія
Студентський сенат
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Рік заснування
2007
1998
2004
2013
2003
2000
2006
2003
2003
1997
1999
2011
1997
2007
2007
2003

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Український державний університет залізничного транспорту
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Уманський національній університет садівництва
Університет економіки та права «Крок»
Університет митної справи та фінансів
Філія "Кременчуцький інститут Приватний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківська державна академія фізичної культури
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський автотранспортний технікум ім. С. Орджонікідзе
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський інститут бізнесу і менеджменту
Харківський інститут фінансів державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Орган студентського самоврядування
Студентська рада
Студентська рада університету
Рада студентського
самоврядування
Рада зі студентських питань
Студентський парламент
Студентська рада
Студентська рада
Студентська рада
Студентський парламент
Орган студентського
самоврядування
Рада студентського
самоврядування
Студентська спілка
Студентське самоврядування
Студентська рада
Студентська рада

Об'єднана рада студентського
самоврядування
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Студентське самоврядування
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Рік заснування
2005
2000
2003
2009
2015
2001
2001
2008
2013
2006
2005
1996
2005
1992
–
2007
1989

Продовження табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Харківський національний медичний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М.Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при президентові України
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Херсонський політехнічний коледж
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницької обласної
ради
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний Університет імені Ю. Федьковича
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Орган студентського самоврядування
Студентська рада
Спілка студентів та молоді
Студентський комітет
Рада студентського
самоврядування
Студентська рада
Студентська рада
Студентський сенат

Рік заснування
2006
1996
1997
2005
2005
2003
2006

Студентський сенат
Студентська рада

2004

Студентський парламент
Студентська рада
Студентське самоврядування
Студентська рада

1995
2004
–

Студентська рада
Студентська рада
Студентська рада
Студентська рада
Студентський парламент

2002
2000
1997
2014
2002

2003

2002

Закінчення табл. Б.1
Вищий навчальний заклад
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського
національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
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Орган студентського самоврядування
Студентське самоврядування
Студентська рада
Студентська колегія

Рік заснування
1998
2010
1996
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