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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Труднощі і проблеми, з якими зіштовхується 

суспільство в процесі свого розвитку, завжди сприяють зростанню інтересу до його 

минулого, переоцінці подій пройдених історичних епох. У новому осмисленні тих 

часів людство намагається знайти рішення проблем сьогоднішнього дня, особливо 

питань, пов’язаних із розвитком освіти, культурної самобутності народу, що 

насамперед формує майбутнє нації, її соціальний та культурний склад. Освіта, 

зокрема вища, відіграє  велику  роль у прогресі суспільства і розв’язанні його 

проблем. Висококваліфіковані фахівці з вищою освітою визначають долю держави, 

її незалежність, безпеку і добробут. У зв’язку з цим історичний досвід підготовки 

спеціалістів у 1920-ті рр. та уроки, які витікають з нього, становлять значний як 

науково-пізнавальний, так і певною мірою практичний інтерес. 

На початку 1920-х рр. у системі вищої освіти УСРР відбулися докорінні зміни. 

Замість університетів були створені інститути. Середні спеціальні навчальні заклади 

були реформовані у технікуми, які випускали спеціалістів вищої кваліфікації 

вузького профілю. А однією з особливостей системи освіти в 1920-х – на початку 

1930-х рр. стали робітфаки. Отже, для реалізації своїх планів у сфері освіти 

більшовицька партія взяла курс на пролетаризацію вишів, коли переважну кількість 

студентів мали становити вихідці з робітників та селян. Вони розглядалися як 

надійна соціально-класова основа нового ладу. Важливу роль у цьому процесі якраз 

і мали відіграти робітничі факультети (робітфаки), які виконували ідейно-політичне 

та соціально-економічне замовлення щодо підготовки кандидатів з робітничого і 

селянського середовища для вступу до вишів. Отже, основою освітянської політики 

щодо формування нової інтелігенції став вузькокласовий підхід, який поряд з 

певними ідейно-політичними та соціальними позитивами для радянської влади 

породжував багато проблем, супроводжувався великою низкою недоліків і втрат на 

шляху якісної підготовки кадрів. 

Крім того, необхідність звернення до означеної теми зумовлюється ще й тим, 

що політика більшовиків в галузі освіти 1920-х – початку 1930-х рр. була 

органічною складовою всього культурного і суспільно-політичного життя 

радянської України. Тому без глибокого та всебічного вивчення історії робітфаків 

неможливо відтворити повноцінне полотно всіх тих процесів і змін, які відбувалися 

в УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х рр. Приклад робітничих факультетів є           

по-своєму унікальним та специфічним. Усебічне й об’єктивне дослідження їх історії 

дозволяє відтворити цілісну картину суспільних і освітніх процесів того 

переломного етапу вітчизняної історії. Цілком очевидно, що створення 

заполітизованої та заідеологізованої радянської вищої освіти пов’язане з 

формуванням тоталітарної держави і тоталітарного суспільства. 

Історичний досвід та уроки діяльності робітничих факультетів, загалом 

радянської освіти, мають бути враховані при визначенні засад сучасної політики 

України в сфері освіти. Історичний досвід переконує, що в наш час в умовах 

формування ринкової економіки, культурного відродження без підготовки та 

перепідготовки відповідних кадрів неможливо вирішити завдання, що стоять перед 



2 
 

нашою державою в усіх сферах суспільного життя на шляху до європейської 

інтеграції. 

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

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-01).  

Мета дисертаційної роботи полягає у комплексному висвітленні особливостей 

становлення та функціональної діяльності робітничих факультетів в УСРР у 1920-ті 

– на початку 1930-х рр., ліквідації історіографічних прогалин у досліджуваній 

тематиці, переоцінці на основі сучасних наукових підходів радянських 

заідеологізованих висновків щодо ролі і значення робітничих факультетів.  

Для досягнення мети поставленні такі завдання: 

– визначити стан наукової розробки теми; 

– дослідити і систематизувати джерельну базу дослідження; 

– розкрити передумови та процес створення робітничих факультетів в УСРР, їх 

нормативно-правову базу, виявити принципи і особливості комплектування;  

– з’ясувати стан матеріально-фінансового забезпечення робітфаків та їх 

слухачів; 

– проаналізувати функціональну діяльність робітничих факультетів, розкрити 

особливості організації навчального процесу, дослідити зміст підготовки 

слухачів робітфаків до вступу у виші у 1920-ті – на початку 1930-х рр.  

Сформульовані у процесі реалізації поставлених завдань відповідні 

обґрунтування, висновки, узагальнення, а також систему їх доказів автор виносить 

на захист. 

Об’єктом дослідження є робітничі факультети в УСРР у 1920-ті – на початку 

1930-х рр.  

Предметом дослідження є процес створення та основні напрями діяльності 

робітничих факультетів УСРР в 1920-х – на початку 1930-х рр., організація освіти 

робітників і селян через систему робітфаків. 

Хронологічні межі роботи охоплюють 1920-ті – початок 1930-х рр. Нижньою 

межею є 1920 р., коли вперше офіційно було піднято питання про створення 

робітфаків в УСРР і розпочалося формування їх мережі. Верхня – початком        

1930 рр., коли радянська влада за допомогою робітничих факультетів досягла 

кількісного переважання у складі студентів вихідців із робітників і селян, 

уніфікувала із встановленням тоталітарного режиму систему освіти та створила в 

УСРР широку мережу закладів середньої шкільної освіти, які почали перебирати на 

себе справу підготовки молоді до вступу у виші. Ці межі певною мірою умовні, для 

забезпечення логічного викладу матеріалу в роботі здійснено екскурси за межі 

вказаного періоду тому, що окремі складові досліджуваної тематики існували й поза 

ними. Але означені хронологічні рамки дають можливість простежити як сам процес 

створення робітничих факультетів, так і форми, методи, зміст та результати їх 

діяльності, підпорядкованість цих освітянських структур компартійній владі та 

політиці. 
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Географічні межі дослідження обмежуються адміністративним кордонам 

УСРР у 1920-ті – початку 1930-х рр. 

Методи дослідження. Історіографічна практика уже вибудувала відповідну 

методологію історичного дослідження особливостей становлення та 

функціонування радянської системи освіти в УСРР. Методологічною основою 

дисертації стали наукові принципи й дослідницькі методи, що базуються на вимогах 

усебічного і об’єктивного аналізу процесів суспільного розвитку. Перш за все це 

основоположні принципи наукового пізнання: історизму, системності та 

об’єктивності.  

Застосування принципу історизму в дисертаційному дослідженні полягає в 

тому, що питання створення та функціонування робітничих факультетів в УСРР 

розглядаються у конкретному часовому і просторовому вимірах, зі збереженням 

хронології подій і явищ, пов’язаних з їх виникненням та розвитком.  

Використаний у роботі системний підхід передбачає застосування 

загальнонаукових та загальноісторичних методів вивчення відповідного комплексу 

джерел. Водночас він передбачає комплексний аналіз основних організаційних та 

функціональних складових робітничих факультетів, їх тісного взаємозв’язку з 

вищими навчальними закладами і пролетаризацією системи освіти. Системний 

підхід для даного дисертаційного дослідження є базовим, навіть обов’язковим, тому 

що система освіти тих років, як і сьогодні, являє складне інституційне та соціально-

культурне явище.  

Об’єктивність дослідження, крім унеможливлення суб’єктивного і довільного 

тлумачення фактів та подій, забезпечена наявністю достовірних, репрезентативних і 

максимально вичерпних джерел, систематизований виклад яких продемонстровано у 

відповідному підрозділі роботи.  

В процесі написання роботи використовувались загальнонаукові методи аналізу 

і синтезу. Логічна організація дослідження побудована на ґрунті проблемно-

хронологічного, порівняльно-історичного, ретроспективного, аналітичного та інших 

підходів викладення матеріалу, які дають змогу дослідити події, явища і факти, 

висвітлити їх зв’язки, закономірності та суперечності. Також враховувалися важливі 

в концептуальному плані розробки провідних учених, які притаманні значній 

частині монографічних праць з історії УСРР (теорія тоталітаризму, повсякденності, 

модернізації тощо). Їхні теоретичні узагальнення і висновки сприяли осмисленню й 

формуванню принципових положень означеного дослідження. 

Загалом вибір методології дисертаційного дослідження як системи методів 

зумовлювався необхідністю досягнення мети і завдань, а з іншого боку, залежав 

також від наявності та інформаційної репрезентативності джерел. 

Наукова новизна дисертації полягає у постановці й розробці актуальної теми, 

яка не отримала об’єктивного і всебічного розгляду в історичній науці. Робота 

дозволяє привернути увагу дослідників до невирішених завдань. Основну увагу 

зосереджено на узагальненні процесу формування, умовах створення та 

особливостях діяльності робітничих факультетів УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х 

рр., а також на раніше малодосліджених або недосліджених аспектах підготовки 

робітників і селян для вступу до вузів через новостворену структуру освіти та 
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навчання – робітфаки. У роботі здійснено сучасну історіографічну оцінку радянської 

літератури, пов’язаної з темою дослідження. На основі архівних документів, інших 

джерел, аналізу виявленої і залученої історіографії розкрито процес формування 

робітничих факультетів, політичні, ідеологічні, організаційні та соціально-

економічні засади їх функціонування, показано повну підпорядкованість підготовки 

робітників і селян до вступу у виші більшовицькій ідеології та політиці. До 

наукового обігу введено нові архівні та інші матеріали. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вони можуть бути використані в подальшій науково-дослідній роботі з історії 

радянської освіти і культури України, повсякденного життя УСРР в 1920-х – на 

початку 1930-х рр., в лекційній та краєзнавчій діяльності, при підготовці 

підручників та в навчальному процесі, в наукових розвідках з дотичних тем. Зміст 

дисертації поглиблює розуміння складних процесів реорганізації більшовиками 

освіти на основі класового підходу і марксистської ідеології, допомагає з’ясувати 

значення робітничих факультетів у формуванні спеціалістів радянської генерації, 

відданих ідеалам соціалізму. 

Апробація дослідження здійснена на наукових та науко-практичних 

конференціях, а саме: ХV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна – 2017: Історія» (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 16 березня 2017 р.); Х Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених (дні науки 

історичного факультету), присвячена 200-річчю з дня народження М.І. Костомарова, 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 11 травня 

2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних 

трансформацій» (ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.); ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика 

випереджаючої освіти для сталого розвитку» (Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, м. Дніпро, 14 грудня 2017); ХVІ Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна 

– 2018: Історія» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. 

Київ, 15 березня 2018 р.); ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в 

гуманітарних і соціально-економічних вимірах», присвячена 100-річчю 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ імені Олеся 

Гончара, м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 5 статтях у наукових 

фахових виданнях (у тому числі одна індексується міжнародною наукометричною 

базою Index Copernicus) та 6 публікаціях апробаційного характеру, які додатково 

розкривають тему дослідження. 

Структура дисертації відповідає меті і поставленим завданням та відображає 

їхнє послідовне вирішення. Робота складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, трьох розділів (чотирьох підрозділів), висновків та списку використаних 

джерел і літератури (40 с., 399 позицій), додатку. 

Загальний обсяг дисертації – 208 с., з них основного тексту – 149 с. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета і завдання 

дослідження, предмет та об’єкт, хронологічні й територіальні межі, 

охарактеризовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 
проаналізовано ступінь наукової розробки тематики та дається характеристика 

джерельної бази, на основі яких здійснюється дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» розглянуто основні 

тенденції і особливості висвітлення історії робітничих факультетів в УСРР (1920-ті 

– початок 30-х рр.).  

Історія робітничих факультетів УСРР у 1920-х – початку 1930-х рр. не 

викликала поглибленого інтересу у науковців, як у радянську тоталітарну добу, так і 

після відновлення політичної незалежності України. Висвітлення процесу створення 

та діяльності робітфаків у суспільно-політичних публікаціях розпочалося у 1920-ті 

рр., коли радянська компартійна влада визнала таку форму підготовки робітників і 

селян до вступу у виші необхідною та здійснювала практичні кроки по її 

запровадженню і розвитку. Провідне місце серед авторів відповідних публікацій 

належало партійним, державним, освітянським працівникам.  

Процес становлення, розвитку та діяльності робітничих факультетів у       

1920-х р. висвітлювали переважно керівники Наркомосу УСРР та Наркомосу 

РРФСР, працівники освітньої галузі, журналісти. Так, перші концептуальні погляди 

на формування робітфаків, їх призначення та завдання містяться у працях наркомів 

освіти України Г.Ф. Гринька
1
 (нарком освіти в 1920-1922 рр.), О.Я. Шумського

2
 

(нарком освіти в 1925-1927 рр.), М.О. Скрипника
3
 (нарком освіти в 1927-1933 рр.), 

голови Головпрофосу, заступника наркома освіти в 1921-1928 рр. Я.П. Ряппо
4
, 

працівника Наркомосу УСРР А. Приходька.
5
 Їхні виступи, промови, доповіді, статті 

друкувалися у газетах, журналах, видавалися окремими брошурами, збірками і 

відображали стан справ на різних ділянках роботи НКО УСРР. Вони містять 

фактичний матеріал та статистичні дані, розкривають процес становлення 

                                                           
1
Гринько Г.Ф. Очерки советской просветительной политики / Г.Ф. Гринько. – 1923. – 194 с.; 

Гринько Г.Ф. Очередные задачи советского строительства в области просвещения / Г.Ф. Гринько. 

– 1920. – 126 с.; Гринько Г.Ф. Наш шлях на Захід / Г.Ф. Гринько // Шлях освіти. – 1923. – № 7-8. – 

С. 1-161. 
2
Шумський О.Я. Ідеологічна боротьба в українському культурному процесі / О. Шумський // 

Більшовик України. – 1927. – № 2. – С. 11-15. 
3
Скрипник М. Статті і промови: у 2 т. / М. Скрипник. – 1929. – Т. 2, ч. 2. – 420 с. 

4
Ряппо Я.П. Рабочее образование на Украине и его ближайшие перспективы: докл. на II Всеукр. 

съезде по рабочему образованию / Я.П. Ряппо. – 1925; Ряппо Я.П. Реформа высшей школы на 

Украине в годы революции (1920-1924) / Я.П. Ряппо. – 1925. – 145 с.; Ряппо Я.П. Перспективы 

рабфаков на Украине / Я.П. Ряппо // Путь просвещения. – 1925. – № 12. – С. 1-10; Ряппо Я.П. 

Система народної освіти на Україні. Соціальне виховання, професійна освіта й наука / Я.П. Ряппо. 

– 1927. – 141 с.; Ряппо Я.П. Система народного просвещения Украины / Я.П. Ряппо. – 1925. – 231с. 
5
Приходько А. Українізація народної освіти / А. Приходько // Шлях освіти. – 1927. – № 10. – С. 13-

19; Приходько А. Культурне будівництво на Україні (за 1925/1926 – 1926/1927 рр.) / А. Приходько. 

– 1927. – 112 с. 
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радянської професійно-технічної освіти, торкаються ролі і значення робітничих 

факультетів. Зокрема, Я. Ряппо зупиняється на таких питаннях як проведення 

наборів слухачів робітфаків, організація їхньої навчально-виховної роботи, 

успішність, побут і матеріальне становище робітфаківців. Нарком освіти УСРР  

М.О. Скрипник опублікував понад 150 виступів, промов, статей, присвячених 

питанням культури, освіти, виховання. 

У політично-пропагандистських публікаціях, які містили значний фактично-

статистичний матеріал, не завжди об’єктивно оцінювалася робота по створенню 

робітфаків та організації їх діяльності, вона значною мірою ідеалізувалася і 

прикрашалася. Власне, автори таких видань та публікацій, будучи номенклатурними 

і відповідальними працівниками в цій сфері, не могли подавати інформацію інакше. 

Адже важливо було засвідчити про успіхи та досягнення більшовицької влади у 

створенні радянської системи освіти, яка відповідає інтересам народу. Напрямок і 

зміст цих праць визначали виступи та публікації партійних і державних керівників 

СРСР та УСРР того часу, а саме: В.П. Затонського
6
, Г.І. Петровського

7
,                  

Е.Й. Квірінга
8
, С.В. Косіора

9
 та ін. У них розкривaлися мета і завдання, необхідність 

і обов’язковість пролетаризації радянської освіти, гoлoвнi нaпрямки пoлітики в цій 

сфері. Загалом, вони мали практично-політичну спрямованість, яка визначала як 

зміст та напрямки роботи в освітній сфері, так і особливості пропаганди процесу 

радянізації освіти. Праці партійних та державних керівників, які в радянські часи 

традиційно включалися до історіографії, сьогодні необхідно сприймати насамперед 

як історичне, а не історіографічне джерело, яке вимагає критичного аналізу і оцінки. 

Власне, вони були своєрідними політично-практичними маяками, на які 

орієнтувалися автори як публіцистичних, так і пропагандистських та наукових 

публікацій в радянську добу. 

У другій половині 1920-х рр. з’явилися праці М. Авдієнка
10

, Я. Звігальського, 

М. Іванова
11

, М. Грунського
12

, у яких міститься значний матеріал про практичну 

діяльність робітфаків УСРР. Автори висвітлюють рoзширeння мeрeжi робітфаків, 

здійснюють спрoбу розкрити дoсвід їх навчально-методичної рoбoти, aналізують 

соціaльний, пaртійний і націoнальний склaд робітфаківців. Науково-пізнавальний 

інтерес становить зокрема публікація завідувача учбовою частиною Київського 

інституту народної освіти професора М.К. Грунського, у якій розкривається 

діяльність робітничого факультету за 1923-1925 рр. в інституті. Останній, як відомо, 

                                                           
6
Затонський В. Матеріали до українського національного питання / В. Затонський // Більшовик 

України. – 1927. – № 6. – С. 9-32.; Затонський В.П. Національно-культурне будівництво і боротьба 

проти націоналізму. Доповідь та кінцеве слово на січневій сесії ВУАН / В.П. Затонський. – 1934. – 

64 с. 
7
Петровський Г.І Вибрані статті і промови / Г.І. Петровський. – 1978. – 408 с. 

8
Квиринг Э.И. Избранные речи и статьи / Э.И. Квиринг. – 1988. – 484 с. 

9
Косіор С.В. Вибрані статті і промови / С.В. Косіор. –  1968. – 345 с. 

10
Авдієнко М.О. Народна освіта на Україні / М.О. Авдієнко. – 1927. – 101 с. 

11
Звігальський Я., Іванов М. Професійна освіта на Україні / Я. Звігальський, М. Іванов // Народний 

комісаріат освіти УСРР. –  1927. – 409 с. 
12

Грунський М. Робфак Київського інституту народної освіти (1923-1925 рр.) / М. Грунський. – 

1926. – 52 с. 
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був створений на базі історико-філологічного, фізико-математично-природничого 

факультетів Київського університету, Київського учительського інституту та 

Київських вищих жіночих курсів.
13

 

Професор Я.В. Столяров
14

 у своїй книзі детально аналізує навчально-виховну 

роботу, зміст навчальних планів та програм, методичну роботу в інститутах, 

включаючи робітничі факультети. У праці подається цікавий фактично-

статистичний матеріал, який певною мірою відтворює особливості навчально-

методичної роботи в системі вищої освіти. 

Тема робітничих факультеті УСРР не потрапила до сфери спеціального 

наукового аналізу радянських істориків в другій половині 1940-х – першій половині 

1950-х рр. В подальшому, період «хрущовської відлиги» характеризується значно 

більшою увагою радянських істориків до питань освіти в УСРР у 1920-ті –          

1930-ті рр. У вигляді загальних підсумків вони були викладені у працях з історії 

України,
15

 стали предметом дослідження спеціальних наукових розвідок з історії 

культурної революції та радянського культурного будівництва, підвищення 

культурного рівня робітників і селян, формування кадрів радянської інтелігенції, 

освіті в роки соціалістичного будівництва. Серед праць такого роду варто назвати 

насамперед дослідження українських істориків І.К. Білодіда
16

, Г.Д. Діденко
17

,          

Н.К. Мілюкової
18

, А.Б. Слуцького
19

, Г.М. Шевчука
20

, кандидатські дисертації         

І.С. Гайдая, В.П. Чумаченка
21

 та ін. Автори висвітлюють у своїх роботах стан вишів 

республіки, підготовку кадрів, фрагментарно порушують тему пролетаризації вишів, 

відзначаючи, що робітфаки відігравали важливу роль у здійсненні політичного 

впливу на студентство, були найважливішим каналом у справі пролетаризації вищої 

школи. Проте детально становлення та діяльність робітничих факультетів вони не 

досліджують, позаяк вони мали свій предмет наукових студій. 

                                                           
13

Енциклопедія історії України: У 8 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Т. 4. – К.: Наукова 

думка, 2007. – 262 с. 
14

Столяров Я.В. Организация учебно-методической работы в институтах / Я.В. Столяров. – 1925. – 

247 с. 
15

Див.: Історія Української РСР: у 2-х т. – Т.1. – К.: АН УРСР, 1956. – 907 с.; Історія Української 

РСР: у 2-х т. – Т.2. – К.: АН України, 1957. – 780 с.  
16

Білодід І.К. 40 років радянської освіти на Україні / І.К. Білодід. – 1957. – 198 с. 
17

Диденко Г.Д. Рабочий класс Украины в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925) / 

Г.Д. Диденко – 1962. – 375 с. 
18

Мілюкова Н. Боротьба Комуністичної партії України за підвищення культурно-технічного рівня 

робітничого класу (1928-1932 рр.) / Н. Мілюкова. – 1960. – 126 с. 
19

Слуцький А.Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьби за 

соціалістичну індустріалізацію країни (1926-1929) / А.Б. Слуцький. – 1957. – 210 с. 
20

Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках / Г.М. Шевчук. – 1965. – 432с. 
21

Гайдай И.С. Подъем культуры крестьянства Украинской ССР в 1926-1929 гг.: автореф. дис … 

канд. ист. наук / И.С. Гайдай. – К., 1962. – 16 с.; Чумаченко В.П. Подъем материального 

благосостояния и культурно-технического уровня рабочих металлургической промышленности 

Украины в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.): атореф. дис… канд ист. наук / В.П. Чумаченко. 

– К., 1963. –    16 с. 
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У середині та другій половині 1960-х рр. з’явилися монографія                         

Г.І. Ясницького
22

 і колективна праця дослідників Інституту педагогіки під 

керівництвом А.Г. Бондара
23

, які присвячувалися розвитку народної освіти УРСР. 

Основна увага авторів зосереджувалася на висвітленні діяльності уряду та інших 

державних структур, на керiвній і спрямовуючій ролі бiльшовицької пaртiї в 

культурно-освiтнiх процесaх. Отже, у цих працях історія радянської освіти у 1920-ті 

– 1930-ті рр., як і раніше, розглядалася з марксистсько-ленінських методологічних 

позицій. Щодо робітничих факультетів, то вони побіжно згадувалися в усталених 

рамках та оцінках. 

На увагу заслуговує дослідження з історії вищої школи УСРР, яке вийшло до 

50-річчя Жовтневої революції (більшовицького політичного перевороту). Це 

колективна монографія «Вища школа Української РСР за 50 років»
24

 під 

керівництвом В.І. Пітова. Широко залучивши архівні джерела, автори показали 

становлення та розвиток вищої школи в Україні, розвиток мережі та структури 

вишів, висвітлили організацію навчально-методичної та наукової роботи, дещо 

ширше, ніж у попередніх працях, звернулися до теми робітничих факультетів як 

складової частини системи народної освіти. Водночас багато аспектів, пов’язаних із 

створенням та функціонуванням робітфаків, особливостями їх матеріального та 

кадрового забезпечення, організацією навчального процесу залишились поза увагою 

авторів, які мали свою мету і предмет дослідження. 

Важливими в контексті дисертаційного дослідження є історичні праці, які 

виникли у другій половині 1960-х – 1970-х рр. М.А. Бистрова
25

, Н.М. Катунцевої
26

 

та Н.К. Титової
27

. Науковці досліджуючи процес формувaння рaдянської 

iнтелігенції, зокремa, через перевиховaння «стaрої» і підготовку нової інтелігенції у 

вищих навчальних закладах, виокремлюють робітфаки як окремий важливий аспект 

у цій тематиці. Дослiдники визначили дуже вaжливу роль робітфaків у підготовці 

слухачiв до вступу у виші. Однак, обґрунтовуючи i вiдстоюючи більшовицьку 

необхiднiсть створення робітничих факультетів з метою здійснення політичного 

впливу нa життя нaвчальних зaклaдів, aвтори, по суті, лишають позa увaгою питaння 

змісту навчання та засвоєння слухачами необхідних знань для вступу, хоча 

насамперед від організaції нaвчaння висувaнців та рівня їхніх знань мала б залежати 

пролетaризація вищої освіти. Так само і при дослідженнях, студентської аудиторії 
                                                           
22

Ясницький Г.І. Розвиток народної освіти на Україні (1921-1932 рр.): монографія / Г.І. Ясницький. 

– Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – 256 с.  
23

Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР. 1917–1967 / ред. кол.:  Л.Г. Бондар (відп. 

ред.) та ін. – К.: Рад. шк., 1967. – 483 с. 
24

Вища школа Української РСР за 50 років: у 2 ч. (1917-1967 рр.) / відп. ред.   В.І. Пітов. – К.: Вид-

во Київ. ун-ту, 1967. – Ч. 1 (1917- 1945). – 394 с. 
25

Бистров М.А. Керівна роль КП(б)У в галузі вищої освіти в період будівництва соціалізму 1917-

1937 рр. / М.А. Бистров. – 1974. – 142 с. 
26

Катунцева Н.М. Роль рабочих факультетов в формировании кадров народной интеллигенции в 

СССР / Н.М. Катунцева. – 1966. – 192 с.; Катунцева Н.М. Как в СССР создавались кадры 

специалистов / Н.М. Катунцева. – 1973. – 209 с.; Катунцева Н.М. Опыт СССР по подготовке 

интеллигенции из рабочих и крестьян / Н.М. Катунцева. – 1977. – 197 с.  
27

Титова Н.К. Деятельность КП(б)У по созданию и развитию рабочих факультетов на Украине: 

автореф. дисс… канд. ист. наук. / Н.К. Титова. – Харьков, 1976. – 19 с. 
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робітфаків акценти розставлялися не на якості підготовки слухачів робітфаків, а на 

їхньому класовому підборі та забезпеченні ідейно-політичної витриманості.  

Також створення та функціонування робітфаків згадується у виданнях, 

присвячених ювілейним датам окремих вишів.
28

 Автори, відтворюючи історію 

навчальних закладів, не оминають теми робітничих факультетів при них, коротко і 

досить фрагментарно зупиняються на їх діяльності, ролі в житті вишів. Але 

подібний матеріал стосується лише окремих вишів та не дає повної і всебічної 

картини про робітничі факультети в УСРР. 

Сучасний період історіографії характеризується відходом вітчизняних 

науковців від марксистсько-ленінської методології і партійно-класового принципу в 

оцінці суспільних явищ, новими можливостями у використанні історичних 

документів, переосмисленням широкого кола питань історії вищої освіти та 

культури УСРР у 1920-ті – 1930-ті рр. Серед праць з історії освіти УСРР варто 

назвати монографію В.В. Липинського
29

. У контексті теми він звертається до 

перших робітфаків, їх мережі і кількості слухачів. Автор зазначає, що робітничі 

факультети, по-перше, тимчасово заповнювали розрив між середньою та вищою 

школою і були перетворені у засіб класової боротьби; по-друге, вони, не могли у 

повному обсязі постачати необхідний контингент до ВНЗ; по-третє, різке 

збільшення набору студентів в технікуми та інститути, викликане початком 

індустріалізації, змусило Наркомос УСРР вдатись до ширшого застосування досвіду 

робітфаків. Не виокремлюючи робітничі факультети як предмет спеціального 

дослідження, В.В. Липинський виділив деякі нові акценти щодо ролі і значення 

робітничих факультетів у системі вищої освіти в УСРР 1920-х рр., відійшов від 

лише схвальної їх оцінки радянськими істориками. 

На сучасному етапі історіографії з’явилася ціла низка кваліфікаційних та 

інших праць, присвячених системі освіти УСРР у 1920- 1930-ті рр., тим змінам, які 

відбувалися в ній. Історіографічний аналіз частини із них здійснено у кандидатських 

дисертаціях Ю.І. Чирва
30

, О.П. Ситнікова
31

 та інших дослідників. В процесі 

переосмислення історії професійної та спеціальної освіти в УСРР 1920-х –         

1930-х рр. дослідники лише побіжно згадують робітфаки. Як приклад можна 

навести публікації П.М. Бондарчука
32

, В.І. Прилуцького
33

, Х.А. Кравчука
34

,           

                                                           
28

Історія Київського університету. 1834-1959. До 125-річчя з дня існування / Відп. ред.                

О.З. Жмудський. – К.: Видавництво Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, 1959. – 628 с.; 

Харьковский государственный университет им. А. М. Горького. 1805–1980. Исторический очерк. – 

Харьков: Вища школа, – 1980. – 159 с.; Харьковский политехнический институт. 1885-1985: 

История развития. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1985. – 223 с.; Одесский политехнический 

институт: краткий исторический очерк (1918-1968) / Авторы-составители: Е.И. Цымбал,             

В.В. Никулин. – Киев: Изда-во Киевского университета, 1968. – 223 с. 
29

Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки /                 

В.В. Липинський. – 2000. – 247 с. 
30

Чирва Ю.І. Розвиток народної освіти України (1917-1932 рр.): історіографія проблеми: Автореф. 

дис. канд. іст. наук / Ю.І. Чирва. – Дніпропетровськ, 1995. – 18 с. 
31

Ситніков О.П. Освіта в Українській СРР (1920-ті роки): історіографія: Автореф. дис. канд. іст. 

наук / О.П. Ситніков. – Київ, 2003. – 16 с. 
32

Бондарчук П. Профспілки УСРР й українізація освіти (1920-ті рр.) / П. Бондарчук // Етнічна 

історія народів Європи. – 2000. – Вип. 4. – С. 40-44. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/81681/source:default
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О.Л. Рябченко
35

,  В.М. Гололобова
36

 та ін. Так, П. Бондарчук розкриваючи роль 

профспілок в українізації освіти впродовж 1920-х рр., подає частково інформацію 

про участь профспілок в українізації робітфаків вишів та їх комплектуванні.            

О. Рябченко, використовуючи широке коло джерел, розглянула проблему 

забезпечення студентів українських вишів протягом 1920-1930-х рр. житлом, в тому 

числі гуртожитками, висвітлила особливості та умови проживання у них, згадавши 

при цьому і слухачів робітфаків. 

Водночас варто зазначити, що у 1995 р. Л.Ф. Шепель
37

 захистила 

кандидатську дисертацію, присвячену ролі робітничих факультетів УСРР в 

підготовці спеціалістів у 1920-ті рр., в якій висвітлила державну політику щодо 

кадрів спеціалістів, показала процес становлення робітничих факультетів на початку 

1920-х рр. У дослідженні Л.Ф. Шепель значна частина матеріалу присвячена 

соціально-економічному та політичному становищу УСРР на початку 1920-х рр., що 

не має прямого відношення до теми. Акцентуючи увагу на соціальному складі 

слухачів робітфаків та їхній громадській роботі, Л.Ф. Шепель дещо фрагментарно 

показує їх матеріальне забезпечення, мало зупиняється на особливостях організації 

та змісті навчання, інших аспектах, пов’язаних з цією, по суті, найважливішою 

функцією робітфаків. Та, власне, і сама назва дисертаційного дослідження 

сформульована з урахуванням данини радянським підходам істориків. Робітничі 

факультети аж ніяк не готували спеціалістів, а лише майбутніх абітурієнтів до вишів 

насамперед із робітничого та селянського середовища.  

Загалом на сучасному етапі історіографії науковці активно розробляють 

питання політики українізації у 1920-1930-ті рр., підготовки національних 

педагогічних кадрів, побуту, соціального захисту та становища таких верств 

населення як студентство, інтелігенція та вчителі тощо. У зв’язку з цим варто 

назвати колективну монографію Інституту історії України НАН України «Нариси 

повсякденного життя радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.)».
38

 У ній на 

основі сучасних методологічних підходів і теоретичних напрацювань розглядається 

матеріальне становище студентства, їх забезпечення житлом, харчуванням та 

стипендіями. Під цим кутом зору подається частково матеріал про слухачів 

робітфаків, неупереджено аналізується діяльність партійних і громадських 

організацій, добровільних товариств, зокрема таких як КПОПУЧ та ін. Ця робота 
                                                                                                                                                                                                            
33

Прилуцький В.І. Побут студентів в УСРР в 1920-х рр. / В.І. Прилуцький // Проблеми історії 

України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 15. – С. 89-90. 
34

Кравчук Х.А. Стипендія як головний чинник соціального захисту студентства УСРР у 1920-ті рр. 

/ Х.А. Кравчук // Історичні і політологічні дослідження. – 2008. – № 1-2 (37-48), – С. 290. 
35

Рябченко О.Л Житлові умови студентів радянської України у 1920–1930-ті роки / О.Л. Рябченко 

// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2013. – Вип. 

36. – С. 134-140. 
36

Гололобов В.М. Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х роках: 

Автореф. дис. ... канд. іст. наук / В.М. Гололобов. – Запоріжжя, 1998. – 19 с. 
37

Шепель Л.Ф. Роль робітничих факультетів УСРР в підготовці спеціалістів (20-ті рр.). Дис. на 

здоб. наук. ст. канд. іст. наук. / Л.Ф. Шепель. – К., 1995. – 184 с. 
38

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.): Колективна 

монографія / Відп. ред. С.В. Кульчицький: В 2 ч. – Ч. 2. – К.: Інститут історії України НАН 

України, 2010. – 382 с. 
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має значний науково-пізнавальний інтерес для розуміння повсякденного життя 

різних верств і соціальних груп радянської України у 1920-ті рр.  

Але тематика робітфаків даного періоду залишається недостатньо 

дослідженою під кутом зору сучасних концептуально-теоретичних та 

методологічних досягнень вітчизняної історичної науки. Таким чином, аналіз 

історіографії засвідчує, що в сучасній історичній науці обрана тема ще не була 

об’єктом спеціального наукового дослідження, а отже – потребує комплексного й 

всебічного висвітлення. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дослідження» присвячений характеристиці 

використаного комплексу джерел. 

 Відомості про створення та функціональну діяльність робітничих факультетів 

УСРР присутні як в архівних, так і в опублікованих джерелах. Для всебічного 

аналізу даної тематики було опрацьовано матеріали фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України, Державного архіву міста Києва. 

Крім архівних матеріалів, у роботі використано цілий комплекс інших джерел, 

зокрема опублікованих документів. Насамперед, це документи партійних органів, 

постанови і рішення Комуністичної партії, державні акти центральних і 

республіканських органів влади – РН УСРР, ВУЦВК, Наркомосу України, а також 

промови, виступи та статті керівників партійних і державних органів влади, 

циркулярні листи державних структур. Важливе значення для дослідження обраної 

теми мають статистичні та документально-тематичні збірники з питань культури та 

освіти в УСРР, а також періодична преса: часописи та газети. У них міститься 

статистика та важлива інформація щодо освіти та мережі робітфаків, соціального, 

партійного та національний складу їх слухачів. Слід зауважити, що джерельна база 

дослідження є розпорошеною і неоднорідною, що ускладнює її вивчення та аналіз. 

Не зважаючи на цей факт, доступні і використані нами джерела дають змогу 

відтворити етапи створення та діяльності робітничих факультетів УСРР в 1920-ті – 

на початку 30-х рр. 

Отже, дослідження опирається на різноманітну і широку джерельну базу, яка 

включає різні носії історичної інформації. Критичне і комплексне використання 

наявних джерел дало змогу прослідкувати історію зародження та функціонування 

робітничих факультетів в УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х рр., їх місце і роль у 

підготовці робітників і селян до вступу у виші та пролетаризації вищої освіти.  

У другому розділі «Створення мережі робітфаків та їх матеріально-

фінансове забезпечення» досліджено формування мережі робітничих факультетів, 

їх нормативно-правову базу, принципи та особливості комплектування, показано 

матеріальне і фінансове забезпечення робітфаківців.  

У підрозділі 2.1. «Формування мережі робітничих факультетів та 

контингенту слухачів» показано, що створення мережі робітфаків у 1920-ті – 

першій половині 1930-х рр. умовно можна поділити на три етапи. Перший 

(початковий) припадає на 1920 – 1924 рр. У цей час робітничі факультети 

відкривалися, насамперед, у найбільших індустріальних і вишівських центрах 

республіки, але поступово їх географія розширилася, охопивши інші міста, де були 
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вищі навчальні заклади, які готували спеціалістів для промисловості та сільського 

господарства. На другому етапі, який хронологічно охоплює 1925 – 1929 рр., 

кількість робітничих факультетів перебувала в стані своєрідної стабілізації, не 

відбувалося суттєвих змін і в кількісних характеристиках слухачів. Третій етап 

охоплює 1930 – 1935 рр. У цей час у зв’язку із здійсненням курсу ВКП(б) на 

прискорену індустріалізацію, масову колективізацію та створення фундаменту 

соціалізму мережа робітфаків різко розширюється і відповідно майже в десять разів 

збільшується кількість робітфаківців. Практика організації робітфаків зазнала 

суттєвих доповнень. Власне з використання адміністративно-командних методів 

були створені, не завжди виправдано під кутом зору якості підготовки робітників і 

селян, так звані районні робітфаки на підприємствах, а також робітфаки при 

радгоспах і колгоспах. 

Робітфаки організовувалися, по суті, за галузевим принципом при профільних 

індустріально-технічних, сільськогосподарських (аграрних), медичних інститутах та 

інститутах народної освіти. Поряд з денними робітничими факультетами 

створювалася своєрідна мережа вечірніх робітфаків, що фінансово і економічно 

було вигідно для компартійної влади. Із поступовим кількісним зростанням 

робітничих факультетів формувалися організаційні та нормативно-правові засади їх 

функціонування, утверджувалася система внутрішнього керівництва та управління. 

Прийом робітників і селян на робітфаки здійснювався за полегшеною програмою 

або без іспитів при наявності рекомендацій комсомольських, партійних, 

профспілкових організацій. При цьому суворо дотримувався партійно-класовий 

принцип, який забезпечував перевагу серед слухачів насамперед членам КП(б)У, 

комсомольцям, членам профспілок, робітникам і селянам. 

У підрозділі 2.2. «Матеріальне та фінансове забезпечення робітфаків» 

з’ясовано стан матеріально-фінансового забезпечення робітничих факультетів та їх 

слухачів. Робітфаки загалом створювалися при вузах, їх матеріальну базу складали 

корпуси, приміщення, лабораторії та обладнання переважно дореволюційних часів, 

а також нових вищих навчальних закладів. Фінансове становище робітфаків 

особливо на початку їх діяльності та і пізніше було доволі скрутним, так як коштів 

на їх утримання і функціонування виділялося недостатньо. У 1920-ті рр. в 

радянській Україні залишалася складна ситуація із житловим фондом, який зазнав 

значних втрат у роки війни, необхідних коштів для будівництва гуртожитків та 

облаштування діючих не було. Тому впродовж 1920-х – першої половини 1930-х рр. 

болючою і гострою залишалася проблема забезпечення робітфаківців житлом. 

Робітфаківці постійно відчували на собі житлову кризу та побутову невлаштованість 

через надмірну заселеність кімнат, недостатнє їх забезпечення меблями, нестачу 

ліжок, простирадл, матраців та ковдр, часто відсутність води, опалення тощо.    
Постійно гострим впродовж 1920-х – першій половині 1930-х рр. залишалося 

питання забезпечення слухачів робітфаків харчуванням. В умовах переходу до 

НЕПу, гострої продовольчої кризи та голоду в УСРР компартійна влада нормувала 

та розподіляла досить обмежені продовольчі ресурси серед робітфаківців, 

прирівнюючи їх до червоноармійців. Але навіть обмежені нормативи продовольчих 

пайків для робітфаківців часто не дотримувалися, тому для ВНЗ на початку 1920-х 
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рр. виділялися ділянки землі. Власне, працюючи на своїх підсобних господарствах, 

викладачі та робітфаківці мали забезпечувати себе продовольством.  
Певну роль у соціальному захисті робітфаківців відігравала стипендія, яка аж 

до кінця 1920-х рр. призначалася з врахуванням соціального походження слухачів 

робітничих факультетів. На початку 1920-х рр. стипендія мала натуральну форму, а 

у 1923 – 1924 навчальному році було здійснено перехід грошової форми, що аж ніяк 

не покращило становища робітфаківців. Перехід до державних грошових стипендій 

передбачав створення стипендіального фонду не лише з державного бюджету, а і за 

рахунок фінансів державних підприємств і громадських організацій, що свідчило 

про фінансову неспроможність державного бюджету. У 1920-ті – першій половині 

1930-х рр. розмір стипендій, як і їх кількість, постійно зростали, але існуючі 

стипендії не забезпечували мінімальний прожитковий рівень, так як значно швидше 

дорожчали найнеобхідніші речі і продукти харчування, а карткова система 

розподілу продуктів та товарів, запроваджена наприкінці 1920-х рр. позбавляла 

можливості їх вільної покупки за доступними цінами. 
Держава здійснювала заходи для покращення матеріально-побутових умов 

життя слухачів та викладачів робітфаків. Але в кінцевому підсумку переважали 

слабке фінансування, відсутність гуртожитків і необхідного устаткування, 

продовольства, гострий дефіцит в підготовлених викладацьких кадрах. Все це 

негативно позначалося на навчанні, а, головне, на стані здоров’я робітфаківців. 

Впродовж 1920-х – першої половини 1930-х рр. означені проблеми постійно 

залишалися болючими й гострими, як і матеріальне забезпечення робітфаківців в 

цілому. 

У третьому розділі «Організація та здійснення навчально-виховного 

процесу на робітфаках» проаналізовано і розкрито особливості організації 

навчального процесу робітфаків. Підготовка навчальних планів і програм 

відбувалася одночасно із формуванням їх мережі (за гендерними ознаками, за 

національністю, за соціальною приналежністю) і зазнавала значних труднощів, не 

дивлячись на залучення до їх розробки найдосвідченіших педагогів старої генерації, 

які сприймали робітничі факультети як колишню середню школу. Зазвичай, 

навчальні плани кожний робітфак складав самостійно, а загальноприйнятих планів 

та програм не існувало. Тому часто навчальні плани коригувалися, постійно 

удосконалювалися на основі набутого практичного досвіду. І лише в середині 1920-

х рр. вони загалом почали відповідати своєму призначенню, так як перелік 

предметів, які включалися до навчальних планів, і кількість годин на їх вивчення, 

враховували як шкільну програму, так і профіль майбутнього вузу робітфаківця. Але 

типові плани для факультетів тієї чи іншої фахової орієнтації так і не були 

розроблені.  Навчання на робітничих факультетах було політизованим, так як 

передбачало обов’язкове вивчення соціально-економічних дисципліни, які своїм 

змістом значною мірою формували у слухачів соціалістичний світогляд та 

визначали їхню громадсько-політичну активність. 

Організація та здійснення навчально-виховного процесу на робітфаках 

відбувалася шляхом впровадження нових методик викладання, розповсюдження та 

засвоєння нових засобів, форм і методів навчання. Лекції, лабораторні заняття, 
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семінари, письмові контрольні роботи, домашні завдання, гурткова робота – це 

основні види та форми навчання на робітничих факультетах у 1920-ті – першій 

половині 1930-х рр. Також на робітфаках запроваджувалися нові методи навчання 

такі як: бригадно-лабораторний та метод «Дальтон-план». Але вони не завжди 

забезпечували поліпшення якості освіти робітфаківців, так як часто носили 

показовий характер і не враховували особливості підготовки слухачів. На 

навчально-виховному процесі, рівні підготовки слухачів негативно позначалася, 

особливо у перші роки існування робітфаків, відсутність підручників, посібників, 

недостатня забезпеченість бібліотек навчально-методичною та спеціальною 

літературою. Лише з часом були підготовлені нові підручники і посібники з різних 

предметів. А перевірка знань робітфаківців, яка була складовою частиною їхнього 

навчання, включала як поточний, так і підсумковий контроль рівня знань з 

конкретних предметів.  

Встановлено, що значний вплив на організацію та здійснення навчально-

виховного процесу на робітфаках, оцінювання результатів навчання слухачів, їхню 

громадсько-політичну активність здійснювали партійні організації навчальних 

закладів та комуністичні осередки. Вони забезпечували проведення партійної лінії у 

вищій школі, підпорядковували своєму контролю всю роботу вузів та їх 

структурних підрозділів, включаючи робітфаки.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано і викладено основні результати дисертаційного 

дослідження, що виносяться на захист: 

 –  Аналіз стану наукової розробки обраної теми свідчить, що науковці в 

процесі дослідження історії освіти в УСРР у 1920-ті – 1930-ті рр., формування 

радянської інтелігенції, українізації, історії культурного будівництва в республіці 

побіжно зверталися до окремих аспектів історії створення і діяльності робітфаків. 

При цьому висвітлення тих чи інших питань означеної тематики відбувалося 

відповідно до загальних методологічно-концептуальних особливостей радянської та 

сучасної вітчизняної історичної науки. Означена тема і в радянську тоталітарну 

добу, і після проголошення суверенітету України не викликала поглибленого 

інтересу науковців. Щодо наявних рідкісних спеціальних досліджень підготовлених 

радянськими істориками, то на їх змісті, оцінках і висновках позначилася ідейно-

політична та методологічна заангажованість, а історія освіти в УСРР 1920-х – 

початку 1930-х рр. висвітлювалася без урахування української концепції і моделі. 

– Встановлено, що створення і розширення мережі робітничих факультетів у 

республіці впродовж 1920-х – першої половини 1930-х рр. умовно можна виділити 

три етапи. Перший хронологічно охоплює 1920 – 1924 рр. У цей час за зразком 

РСФРР за галузевим принципом при профільних індустріально-технічних, 

сільськогосподарських (аграрних), медичних інститутах та інститутах народної 

освіти відкривалися як денні, так і вечірні робітничі факультети, насамперед, у 

великих вузівсько-індустріальних центрах з поступовим охопленням деяких інших 
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міст, в яких знаходилися вищі навчальні заклади. У процесі розширення мережі 

робітфаків формувалися організаційні та нормативно-правові засади їх 

функціонування, утверджувалася система внутрішнього керівництва і управління. 

Другий етап, який охоплює 1925 – 1929 рр., характеризується своєрідною 

кількісною стабілізацією як робітничих факультетів, так і слухачів, оскільки 

Наркомос УСРР вважав, що на 1925 р. робітфаки вже виконали свою революційну 

роль та повинні поступитися місцем професійній школі як основній ланці освіти. 

Водночас реалізувати плани по скороченню кількості робітфаків для швидшого 

розвитку професійної школи Наркомосу УСРР не вдалося, так як адміністративно-

командна система державного управління не могла відійти від установок правлячої 

більшовицької партії. Для третього етапу, який охоплює 1930 – 1935 рр., властиве 

швидке (у декілька разів) збільшення кількості робітничих факультетів і слухачів, 

що зумовлювалося здійсненням курсу ВКП(б) на прискорену індустріалізацію, 

масову колективізацію та побудову соціалізму. В умовах політики коренізації в 

УСРР були створені поодинокі національні робітфаки, але уже до середини 1930-х 

рр. вони були ліквідовані.  

– Виявлено, що формування контингенту слухачів робітничих факультетів 

здійснювалося під контролем компартійної влади при суворому дотриманні 

партійно-класового принципу, який забезпечував перевагу серед слухачів членам 

КП(б)У, комсомольцям, членам профспілок, насамперед, робітникам і селянам, які 

не завжди мали необхідний рівень підготовки. 

– З’ясовано, що для навчання слухачів робітфаки використовували 

матеріальну базу ВНЗ, при яких вони створювалися, хоча вона часто, особливо на 

початку 1920-х рр. була незадовільною. Не вистачало гуртожитків, продуктів 

харчування, їдалень, підручників, навчальних посібників тощо. Особливо скрутними 

були житлові та побутові умови слухачів, а заходи по їх поліпшенню не давали 

відчутних результатів через постійний брак фінансових засобів, гостру потребу в 

яких постійно відчували робітфаки. Залучення до вирішення житлово-побутових 

проблем робітфаківців господарських і громадських організацій, а також створення 

комітетів для поліпшення побуту студентів (КПОПУЧ) суттєво не змінювало 

існуючу ситуацію. Постійно гострим було забезпечення слухачів робітфаків 

харчуванням. На початку 1920-х рр. в умовах гострої продовольчої кризи та голоду 

в УСРР компартійна влада виділяла для вишів ділянки землі, працюючи на яких 

викладачі та робітфаківці мали забезпечувати себе продовольством. Мало 

покращилося забезпечення робітфаківців продуктами у другій половині 1920-х – 

першій половині 1930-х рр., коли була запроваджена карткова система їх розподілу. 

Діючі у ВНЗ їдальні також не забезпечували задовільного харчування робітфаківців 

через неякісні і малокалорійні обіди та їх обмежену кількість. Переважна більшість 

слухачів робітфаків забезпечувалася стипендіями, які до 1923 – 1924 рр. мали 

натуральну, а потім грошову форму. Але поступове зростання стипендій у 1920-ті – 

першій половині 1930-х рр. не забезпечувало мінімальний прожитковий рівень 

робітфаківців, оскільки значно швидше дорожчали найнеобхідніші речі і продукти 

харчування. 
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– Показано, що організація та здійснення навчального процесу на робітничих 

факультетах відбувалися одночасно із формуванням їх мережі та мали цілу низку 

труднощів пов’язаних із розробкою навчальних планів і програм, підготовкою 

необхідних підручників та посібників, пошуком ефективних методів навчання тощо. 

За відсутності готових єдиних навчальних планів кожний робітфак складав 

навчальний план самостійно. Але лише в середині 1920-х рр. такі плани почали 

відповідати своєму призначенню, так як враховували профіль вишу і відповідно 

перелік необхідних предметів та кількість навчальних годин на їх вивчення, а також 

особливості пролетарського складу слухачів. 

– Розкрито, що основними видами навчання на робітничих факультетах у 

1920-ті – першій половині 1930-х рр. були лекції, лабораторні заняття, семінари, 

письмові контрольні роботи, домашні завдання, екскурсії, як обов’язковий елемент 

загального плану навчання і виховання на робітфаках. Підвищенню освітнього рівня 

робітфаківців та зростанню їхнього інтересу до майбутнього фаху сприяла 

діяльність наукових секцій і гуртків, яка здійснювалася відповідно до змісту 

навчальних планів. 

– Доведено, що особливістю навчально-виховного процесу на робітничих 

факультетах була його політизація, формування соціалістичного світогляду та 

громадсько-політичної активності слухачів. Важливу роль у цьому відігравало 

обов’язкове вивчення соціально-економічних дисципліни, організація і діяльність 

марксистських гуртків, вивчення слухачами марксизму-ленінізму. Підпорядкування 

навчально-виховного процесу робітфаків політиці та ідеології компартійної влади 

багато в чому визначили особисті якості майбутніх спеціалістів. 

– Показано, що складовою частиною навчального процесу на робітничих 

факультетах була поточна та підсумкова річна перевірка знань слухачів з 

конкретних предметів. Водночас в практику було запроваджено загальний облік 

набутих знань, який за своєю суттю означав політичний контроль і передбачав 

наявність характеристики викладача групи та рішення зборів робітфаківців. При 

цьому увага акцентувалася не стільки на знаннях з окремих предметів, як на 

політичній характеристиці слухачів, що надавало перевагу партійцям, 

комсомольцям, громадським активістам, які не завжди мали достатній рівень 

підготовки. Означена форма контролю стимулювала слухачів насамперед до 

активної громадсько-політичної роботи, в умовах матеріальної нестачі до участі у 

вирішенні адміністративно-господарських завдань, а не до ефективного навчання з 

метою засвоєнням значного обсягу навчального матеріалу, наслідком чого був 

досить низькій рівень підготовки значної частини робітфаківців. 

Вивчення історії робітничих факультетів та їх oргaнiзаційних фoрм у наш час 

пов’язaно з реформами системи освіти. В Україні освіта перебуває в стані стагнації. 

У такій ситуації привертає увагу досвід минулих років робітфаків, як один із 

складових системи освіти. За прикладом такої особливості у сфері освіти тих часів, 

можна проаналізувати та засвоїти історичний досвід, який би дав змогу глибше 

виявити позитивні і негативні процеси творення сучасних мeтодів та технологій 

навчання. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кришталь С.П. Робітничі факультети в УСРР (1920-ті – початок 30-х рр.): 

створення та функціональна діяльність. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2018. 

У роботі на основі комплексного аналізу історіографії, архівних і 

опублікованих матеріалів та періодичних видань досліджено становлення та 

діяльність робітничих факультетів УСРР в 1920-ті – на початку 1930-х рр. 

Відображено маловідомі факти концептуальних та нормативно-правових засад 

створення і розвитку робітфаків. Розширено відомості про формування мережі 

робітничих факультетів та контингенту слухачів, уточнено принципи і особливості 

їх комплектування. Глибше вивчено стан матеріально-фінансового забезпечення 

робітфаків і визначено головні джерела їх фінансування. З нових позицій розкрито 

особливості організації навчально-виховного процесу, висвітлено його методи, 

форми, напрямки та завдання на робітничих факультетах, акцентовано увагу на 

ефективності даного навчання, а також на рівень підготовки слухачів робітфаків, 

детально показано їх участь у громадсько-політичній роботі.  

Ключові слова: робітфаки, освіта, вищі навчальні заклади, навчально-

виховний процес, Українська СРР (1920-ті – початок 1930-х рр.), робітники, селяни, 

студентство, матеріально-фінансове становище. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кришталь С.П. Рабочие факультеты в УССР (1920-е - начало 30-х гг.): 

создание и функциональная деятельность. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – К., 2018. 

В работе на основе комплексного анализа историографии, архивных и 

опубликованных материалов, периодических изданий исследовано становление и 
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деятельность рабочих факультетов УССР в 1920-е – начале 1930-х гг. Отражены 

малоизвестные факты концептуальных и нормативно-правовых основ создания и 

развития рабфаков. Расширены сведения о формировании сети рабочих факультетов 

и контингента слушателей, уточнены принципы и особенности их комплектования. 

Глубже изучено состояние материально-финансового обеспечения рабфаков и 

определены главные источники их финансирования. С новых позиций раскрыты 

особенности организации учебно-воспитательного процесса, отражены его методы, 

формы, направления и задачи на рабочих факультетах, акцентировано внимание на 

эффективности данного обучения, а также на уровень подготовки слушателей 

рабфаков, подробно показано их участие в общественно-политической работе. 

Ключевые слова: рабфаки, образование, высшие учебные заведения, учебно-

воспитательный процесс, Украинская ССР (1920-е – начало 1930-х гг.), рабочие, 

крестьяне, студенчество, материально-финансовое положение. 
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Kryshtal S.P. Workers’ faculties in the Ukrainian SSR (1920s – early 30's): 

creation and functional activity. – Аs a manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of historical sciences in the specialty 

07.00.01 «History of Ukraine». – Kyiv National Taras Shevchenko University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The formation and implementation of modern education policy in Ukraine, which 

meets the requirements of time and the level of international standards, requires 

consideration and study of the experience and practice of the 20-30's of the 20th century. 

Then, as is known, Reformation processes in the field of science and education took place 

that the Soviet authorities carried out on the basis of Marxist-Leninist ideology and the 

class principle. And one of the peculiarities of the education system in the 1920s and early 

1930s was the workers’ faculties, which were supposed to fulfill the social order of Soviet 

government - to prepare the workers and peasants in the earliest possible time for 

admission to higher education. In this regard, the historical experience of training 

specialists in the 1920s and the lessons learned from it, make a significant scientific-

cognitive and, to a certain extent, practical interest. 

The article studies the formation and functional activity of the workers’ faculties in 

the USSR in the 1920s – early 1930's. Their legal framework, principles and features of 

manning were studied. It was shown that the workers’ faculties were organized essentially 

according to the branch principle at the profile industrial-technical, agricultural (agrarian), 

medical institutes and institutes of public education. Along with workers’ faculties 

functioning at the day time was created a kind of network of faculties working in the 

evening, which was financially and economically beneficial for the Communist Party 

authorities. With the gradual quantitative growth of the workers’ faculties, organizational 

and normative-legal principles of their functioning were formed, and the system of internal 

management and control was established. Enrollment of workers and peasants to the 

workers’ faculties was carried out under a simplified program or without exams in the 
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presence of recommendations of the Komsomol, Communist's party or trade union 

organizations. At the same time, strictly adhered the party-class principle, which prevailed 

members of the Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine, the Komsomol members, 

members of trade unions, workers and peasants among the rest of the audience. 

The status of material and financial provision of the workers’ faculties and their 

students is determined. In general Workers’ faculties were created at higher educational 

institutions, their material base was consisting of buildings, premises, laboratories and 

equipment, mainly pre-revolutionary times, as well as new higher educational institutions. 

But the financial situation of the workers' faculties, especially at the beginning of their 

activities as well as later was quite difficult. In the 1920's, Soviet Ukraine remained in a 

difficult situation with a housing stock, which suffered considerable losses during the first 

World War and further shocks to the revolution. Necessary funds for the construction of 

dormitories and facilities were not available. Therefore, during the 1920s - the first half of 

the 1930s, the problem of providing students of workers’ faculties with housing was 

painful and acute. Students always experienced a housing problem and everyday disorder. 

Nutrition students in dining rooms were also unsatisfactory due to low-quality and low 

calorie lunches and their limited quantity. A certain role in the social protection of students 

was played by a scholarship, which until the end of the 1920's was intended to take into 

account the social origin of the students of the workers' faculties. In the 1920s – the first 

half of the 1930s, the size of scholarships, as well as their number, was steadily increasing, 

but existing scholarships did not provide the minimum living wage, since the most 

necessary things and groceries were becoming much more expensive. 

The peculiarities of the organization of the educational process of the workers' 

faculties, which consisted in the fact that the development of curricula and programs took 

place at the same time with the formation of their network and experienced considerable 

difficulties, was revealed, despite the involvement in the development of the most 

experienced teachers of the old generation, which were perceived by the working 

departments as a former high school. Typically, the curriculum was prepared by each 

workers’ faculties independently, and there were no generally accepted plans and 

programs. Therefore, often curricula were adjusted, constantly improved on the basis of 

acquired practical experience. And only in the mid-1920's, they generally began to meet 

their purpose, since the list of subjects included in the curriculum and the number of hours 

to study them, took into account both the school curriculum and the profile of the future 

high school of the student. But the typical plans for the faculties of one or another 

professional orientation have not been developed. 

Key words: workers' faculties, education, higher educational institutions, teaching 

and educational process, Ukrainian SSR (1920s – early 1930s), workers, peasants, 

students, material and financial position. 


