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АНОТАЦІЯ 

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

рр.): створення та функціональна діяльність. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У новому осмисленні пройдених часів, людство намагається знайти 

рішення проблем сьогоднішнього дня, особливо питань, пов’язаних з розвитком 

освіти. Адже освіта, зокрема вища, відіграє  велику  роль у прогресі суспільства 

і розв’язанні його проблем, що насамперед формує майбутнє нації, її 

соціальний та культурний склад. Висококваліфіковані фахівці з вищою освітою 

визначають долю держави, її незалежність, безпеку і добробут.  

Формування та здійснення в Україні сучасної політики в сфері освіти, 

яка відповідає вимогам часу та рівню міжнародних стандартів, потребує 

урахування і вивчення досвіду та практики 20-30-х рр. ХХ ст. Тоді, як відомо, 

відбувалися реформаційні процеси в галузі науки і освіти, які здійснювала 

радянська влада на основі марксистсько-ленінської ідеології та класового 

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

1930-х рр. стали робітничі факультети, які повинні були виконати соціальне 

замовлення радянської влади – в найкоротший термін підготувати робітників і 

селян до вступу у виші. 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. 

У роботі досліджено становлення та функціональну діяльність 

робітничих факультетів в УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х рр. Вивчено їх 

нормативно-правову базу, принципи та особливості комплектування. Показано, 
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що 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 незаможним. 

З’ясовано стан матеріально-фінансового забезпечення робітничих 

факультетів та їх слухачів. Робітфаки загалом створювалися при вишах, їх 

матеріальну базу складали корпуси, приміщення, лабораторії та обладнання 

переважно дореволюційних часів, а також нових вищих навчальних закладів. 

Але фінансове становище робітфаків особливо на початку їх діяльності та і 

пізніше було скрутним. У 1920-і рр. в радянській Україні залишалася складна 

ситуація із житловим фондом, який зазнав значних втрат у роки Першої 

світової війни та подальших революційних потрясінь, 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. Харчування робітфаківців у 

їдальнях було також незадовільним через неякісні і малокалорійні обіди та їх 

обмежену кількість. Певну роль у соціальному захисті робітфаківців відігравала 

стипендія, яка аж до кінця 1920-х рр. призначалася з врахуванням соціального 

походження слухачів робітничих факультетів. У 1920-і – першій половині  
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1930-х рр. розмір стипендій, як і їх кількість, постійно зростали, але існуючі 

стипендії не забезпечували мінімальний прожитковий рівень, оскільки значно 

швидше дорожчали найнеобхідніші речі і продукти харчування. 

Розкрито особливості організації навчального процесу робітфаків, які 

полягали в тому, що розробка навчальних планів і програм відбувалися 

одночасно із формуванням їх мережі та 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, оскільки перелік предметів, які включалися до навчальних 

планів, і кількість годин на їх вивчення, враховували як шкільну програму, так і 

профіль майбутнього вишу 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 мали формувати у слухачів соціалістичний 

світогляд та визначали їхню громадсько-політичну активність. 

Важливою складовою організації та здійснення навчально-виховного 

процесу на робітфаках є підготовка їх слухачів, яка відбувалася шляхом 

впровадження нових методик викладання, розповсюдження та засвоєння нових 

засобів, форм і методів навчання. Лекції, лабораторні заняття, 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 
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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.  

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 інші комуністичні осередки. Вони забезпечували 

проведення партійної лінії у вищій школі, підпорядковували своєму контролю 

всю роботу вишів та їх структурних підрозділів, включаючи робітфаки.  

У дисeртацiйнoму дoслiджeнні з’ясoванo стaн нaукoвoї рoзрoбки тeми, 

прoaналізoванo найбiльш вaжливi для oбранoї тeми прaцi, вкaзaно нa їхнi 

пoзитивнi i нeгaтивнi стoрoни. Oкрeслeнo джeрeльну бaзу дoслiджeння та її 

рeпрeзентaтивнiсть. 

Oсновoю дaнoї рoбoти виступaють принципи iстoризму тa 

об’єктивнoстi. Рoбoтa виконaнa з викoристaнням як зaгaльнoнаукoвих метoдiв, 

так і спeцiaльних мeтoдів iстoричнoї нaуки. Зaлежнo вiд викoнання пoстaвлених 

зaвдaнь викoристовувaлися пoрівняльнo-істoричний, стaтистичний, прoблeмнo-

хрoнoлoгічний, лoгічний тa iншi мeтoди. Мiждисциплiнaрний пiдхiд дaв 

мoжливiсть викoристoвувaти ширoке кoлo мeтoдiв сoцioгумaнiтaрних нaук. 

Тaкe пoєднaння зaбeзпeчилo всeбiчнe вивчeння пoстaвленoї прoблeми i 

oтримaння oб’єктивних рeзультaтiв дoслiджeння. 

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 не вирішених завдань. 

Основну увагу зосереджено на узагальненні процесу формування, умовах 

створення та особливостях діяльності робітничих факультетів УСРР у 1920-ті – 
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на початку 1930-х рр., а також на раніше малодосліджених або не досліджених 

аспектах підготовки робітників та селян для вступу до вишів через 

новостворену структуру освіти і 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 і 

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.  

Основні положення і одержані в процесі дослідження висновки можуть 

бути використані в подальшій науково-дослідній роботі у сфері 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. 

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

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

селяни, студентство, матеріально-фінансове становище. 

 

ABSTRACT 

Kryshtal S.P. Workers’ faculties in the Ukrainian SSR (1920s – early 30's): 

creation and functional activity. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

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 National Taras 

Shevchenko University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 
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In a new understanding of the times gone by, mankind is trying to find 

solutions to today's problems, especially issues related to the development of 

education. After all, education, especially higher, plays an important role in the 

progress of society and solving its problems, especially that shapes the future of the 

nation, its social and cultural structure. Highly qualified specialists in higher 

education define the state's fate, its independence, security and welfare. 

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 
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out under a simplified program or without exams in the 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 
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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. 

Education at the workers’ faculties was politicized, as it provided for 

compulsory study of socio-economic disciplines, which by its content largely shaped 

the socialist outlook of the students and determined their socio-political activity. 

An important component of the organization and implementation of the 

educational process at the workers’ faculties is the training of their students, which 

was carried out through the introduction of new teaching methods, the dissemination 

and mastering of new tools, forms and methods of training. Lectures, laboratory 

classes, seminars, written tests, homework, group work are the main types and forms 

of study at the workers’ faculties in the 1920s - the first half of the 1930's. Also new 

work methods were introduced at the workers’ faculties such as: brigade- laboratory 

and Dalton-plan method. But they did not always ensure the improvement of the 

quality of education workers, as they often were indicative and did not take into 

account the peculiarities of the training of students. 

At the educational process, the level of preparation of the students was 

negatively affected, especially in the early years of the existence of the labor 

faculties, the lack of textbooks, manuals, insufficient availability of libraries by 

teaching and methodological and special literature. Over time, new textbooks and 

manuals on various subjects were prepared.  

It was established that the party organizations of educational institutions and 

communist cells carried out a significant influence on the organization and 

implementation of the educational process at the working faculties, the evaluation of 
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the results of the training of the students, and their public-political activity. They 

provided a party line in the high school, subordinated to their control all the work of 

universities and their structural units, including faculties. 

In the dissertation research the position of scientific development of the theme 

is determined, analyzed the most important scientific works for the chosen topic, 

indicated their positive and negative sides. The sources of the research of the research 

and its representativeness are outlined. 

The principles of history and objectivity are the basic principles of this work. 

The work is carried out using both general scientific methods and special methods of 

historical science. Depending performance of tasks, there were used a comparative-

historical, static, problem-hrono-logical, logical and other methods. An 

interdisciplinary approach allowed using the wide range of methods of humanitarian 

sciences. Such combination provided a comprehensive study of the current problem 

and the obtaining of objective results of the study. 

The scientific novelty of the dissertation is the formulation and development 

of an actual topic, which has not received an objective and comprehensive 

consideration in historical science. The work allows attracting the attention of 

researchers to unresolved tasks. The main attention is focused on the generalization 

of the formation process, the conditions of creation and the peculiarities of the 

workers’ faculties of the Ukrainian SSR in the 1920s - early 1930's, as well as on 

previously unexplored or unexplored aspects of the training of workers and peasants 

for entry into higher education through the newly created structure of education and 

training – workers' faculties. 

The work carried out a modern historiographical assessment of Soviet 

literature related to the topic of research. On the basis of archival documents and 

other sources, the analysis of the discovered and involved historiography reveals the 

process of the formation of the workers’ faculties, the political, ideological, 

organizational and socio-economic principles of their functioning, and shows the 

complete subordination of the training of the workers and peasants to the entrance to 
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the institution to the Bolshevik ideology and politics. New archival and other 

materials were introduced to the scientific circulation. 

The main findings and conclusions obtained during the research can be used 

in further research work on the history of Soviet education and culture of Ukraine, the 

daily life of the USSR in the 1920s - early 1930's, in lecture and regional studies, in 

the preparation of textbooks and in the educational process, in scientific exploration 

of tangible topics. 

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

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

peasants, students, material and financial position. 
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ВСТУП 

 

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 з 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 практика підготовки спеціалістів у 1920-ті рр. та уроки, які 

витікають з неї, становлять значний як науково-пізнавальний, так і певною 

мірою практичний інтерес. 

Щоправда, історичний досвід, якщо розглядати його під кутом зору 

раціонального використання, має передусім науково-пізнавальне, ніж 

прагматичне значення. Водночас це не заперечує необхідності врахування 

історичних уроків, які можуть стати корисними.  

Водночас на сучасному етапі історичної науки ця тема залишається 

малодослідженою. Формування та здійснення в Україні сучасної політики в 

сфері освіти, яка відповідає вимогам часу та рівню міжнародних стандартів, 

потребує урахування і вивчення історичних уроків 20-30-х рр. ХХ ст. Тоді, як 

відомо, відбувалися реформаційні процеси в галузі науки і освіти, які 

здійснювала радянська влада на основі марксистсько-ленінської ідеології та 

класового принципу.  

З перемогою більшовицької влади в радянській Україні розпочалося 

будівництво нового суспільного ладу, на порядку денному постало чимало 

питань, які вимагали негайного вирішення. Однією з найважливіших умов 

становлення молодої соціалістичної держави було вирішення проблем 
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формування нової радянської інтелігенції, покликаної стати проповідником 

нового соціалістичного світогляду, та підготовка спеціалістів для всіх галузей 

народного господарства. Після громадянського протистояння та майже семи 

років війни, відбудова економіки, розвиток промисловості і культури вимагали 

великої кількості компетентних працівників, які б володіли відповідною 

освітою та знаннями.  

Проблему підготовки нових спеціалістів потрібно було вирішити в 

найкоротші терміни. Реалізація цих планів була покладена передусім на 

заклади вищої освіти, які через підготовку нових кадрів мали здійснити 

радянізацію суспільства і зміцнити позиції влади. 

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 на підготовку 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. 

Відкривши дoступ до вишів ширoким мaсaм трудящих, пoлiтикa 

прoлeтaризацiї oсвiти знaчно знизилa якісний рівень підгoтoвки спеціaлiстів, 

оскільки при вступі до вишів визначальну роль відігравали не знання, а 
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соціальне походження та відданість більшовицьким ідеалам, які 

ототожнювалися з інтересами робітничого класу і його майбутнім. Тому 

робітничо-селянське походження та членство у комуністичній партії стали 

вирішальними умовами при зарахуванні на навчання до ВНЗ. Водночас 

пролетаризація вищої освіти на рубежі 1920-х – 1930-х рр. здійснювалася в 

умовах невиправданого форсування компартійною владою темпів побудови 

«світлого мaйбутньoгo». Все це супроводжувалося швидкою підготовкою 

зростаючої кількості спеціалістів з вищою освітою, які не завжди мали 

належний фаховий рівень. Пoлiтика правлячої більшовицької партії 

спрямовувалася на те, щоб в найкоротші строки сформувати ідеологічно та 

політично віддану нoву рaдянську iнтeлігенцію. І в цьому важливу роль 

відігравала пролетаризація вищої освіти та робітничі факультети, які мали 

безпосереднє відношення до неї. 

Революційні зміни 1920 – 30-х рр. об’єктивно стимулювали активізацію 

соціально-класової свідомості, піднесення суспільної думки у напрямку 

відродження національної самобутності в освіті, мові, культурному житті. Але 

реорганізація вищої освіти передбачала її пролетаризацію, більшовицьку 

ідеологізацію та політизацію. Позитивною стороною цього процесу було те, що 

робітники і селяни, які кількісно домінували у суспільстві, вперше мали змогу 

отримати доступ до загальної та професійної освіти, отримати освіту рідною 

мовою, хоча раніше практично позбавлялися такої можливості. Наслідком 

цього стало народне сприяння розвитку освіти. Проте, започаткований 

тодішньою владою вузько-класовий підхід при формуванні студентства призвів 

до дискримінації представників непролетарських верств і зниження якості рівня 

спеціалістів, до формування нової радянської інтелігенції, в основі діяльності 

якої лежали ідейно-політичні більшовицькі засади. Вивчення досвіду та уроків 

у справі підготовки фахівців з вищою освітою з допомогою системи робітфаків 

в 1920-1930-і рр. представляє і сьогодні значний науково-пізнавальний, 

повчальний, а, отже, опосередковано і певною мірою практичний інтерес.  
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Крім того, необхідність звернення до означеної теми зумовлюється ще й 

тим, що політика більшовиків в галузі освіти 1920-х – початку 1930-х рр. є 

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-і – на початку 1930-х рр. Приклад робітничих 

факультетів є по-своєму унікальний та специфічний. 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 нашою державою в усіх сферах суспільного життя на шляху до 

європейської інтеграції. Повчальні уроки діяльності робітфаків слід врахувати 

на сучасному етапі модернізації системи освіти. 

Актуальність роботи посилюється і тим, що дана проблематика в 

означені роки недостатньо вивчена і потребує подальшого дослідження. 

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 
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факультетів в УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х рр., ліквідації 

історіографічних прогалини 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-і – 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-і – початок-середину    

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 з допомогою робітничих 

факультетів добилася кількісного переважання у складі студентів вихідців із 
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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 і політиці. 

Географічні межі дослідження обмежуються адміністративними 

кордонами УСРР у 1920-ті – початку 1930-х рр. 

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 
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базовим, навіть обов’язковим, тому що система освіти тих років, як і сьогодні, 

являє складне інституційне та соціально-культурне явища.  

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 вчених, 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 вишів через новостворену структуру освіти та навчання – 

робітфаки. 

У роботі здійснено сучасну історіографічну оцінку радянської 
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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» (Палац 

студентів ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро, 24-25 листопада 2017 р. 

Частина ІІ); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції «Філософія, 

теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» 

(Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. 
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Дніпро, 14 грудня 2017, Частина І); 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 (Палац 

студентів 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 (4 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел і літератури (40 сторінок, 399 позицій), додатку (2 

сторінки). Загальний обсяг дисертації – 208 сторінок, з них основного тексту 

149 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

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

на сьогоднішній день в історіографії розроблена недостатньо і лише частково 

розглядалася та відображалася в окремих роботах. Науковці фрагментарно 

торкаються питань означеної тематики в контексті досліджень, пов’язаних з 

вивченням історії становлення і розвитку радянської системи освіти. 

Закономірно, що  предметом цих досліджень є, насамперед, вся система освіти 

УСРР або її окремі структурні складові. Водночас освітянська тематика 

досліджувалася в руслі загальних тенденцій розвитку історичної науки.  

Історія становлення та діяльності робітфаків в УСРР знайшла певне 

безпосереднє та опосередковане висвітлення в літературі 1920-х- початку 1930-

х рр. Хaрaктерною ознaкою робіт, опублікованих у 1920-ті –1930-ті рр., було те, 

що висвітлення становища, завдань і проблем розвитку вищої освiти 

відбувaлося пaрaлельно із сaмим процесом радянської реорганізації освiтньої 

гaлузi. Зазвичай авторами праць були номенклатурні працівники радянських 

установ, сучасники подій і заходів в освітній сфері, чaстина яких брaлa aктивну 

учaсть у реалізації освітньої політики компартійної влади.  

Тому для праць тих років була притаманна єдина інтерпретація 

структури і функцій робітничих факультетів, що закономірно, зумовлювало 

тенденційність поданої ними інформації. Уже тоді, як свідчить аналіз 

публікацій, було закладено основні концептуальні підходи та визначено 

проблемно-тематичні пріоритети висвітлення процесу створення та діяльності 

робітничих факультетів.  

Процес становлення, розвитку та діяльності робітничих факультетів у 
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1920-х р. висвітлювали переважно керівники Наркомосу України та Наркомосу 

Росії, працівники освітньої галузі, журналісти. Так, перші концептуальні 

погляди на формування робітфаків, їх призначення та завдання містяться у 

працях наркомів освіти України Г.Ф. Гринька[100, 101] (нарком освіти в 1920-

1922 рр.), О.Я. Шумського [203] (нарком освіти в 1925-1927 рр.),                   

М.О. Скрипника [374] (нарком освіти в 1927-1933рр.), голови Головпрофосу, 

заступника наркома освіти в 1921-1928 рр. Я.П. Ряппо [180, 181, 183, 184, 369], 

працівника Наркомосу УСРР А. Приходька [168, 356]. 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 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. 

Зміст означених праць свідчить, що ідея створення соціалістичної 

культури, пролетаризації вищої освіти з допомогою робітничих факультетів 

поділялася керівниками та відповідальними працівниками НКО УСРР. 

Для політично-популярної літератури 1920-х рр., а до неї можна 

віднести і праці відповідальних працівників Наркомосу УСРР, притаманна 

прагматичність змісту, термінологічна та концептуальна сталість. Теоретичних, 

а тим паче колективних суто наукових праць узагальнювального рівня серед 

них практично не було. По суті виходили праці прикладного значення, які за 

змістом і формою нагадували своєрідні звіти про роботу Наркомосу УСРР в 

тому чи іншому напрямку та інструктивно-пропагандистську літературу, яку 

лише умовно можна віднести до історіографічних джерел. 

У політично-пропагандистських публікаціях, які містили значний 
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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 [112, 113], Г.І. Петровського [351], Е.Й. Квірінга [275],       

С.В. Косіора [288] 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 [89],                         

Я. Звігальського, М. Іванова [124], М. Грунського [102], 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, був 
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створений на базі історико-філологічного, фізико-математично-природничого 

факультетів Київського університету, Київського учительського інституту та 

Київських вищих жіночих курсів [248]. 

Професор Я.В. Столяров [194] у своїй книзі детально аналізує 

навчально-виховну роботу, зміст навчальних планів та програм, методичну 

роботу в інститутах, включаючи робітничі факультети. Він, як і частина освітян 

того часу, був прихильником офіційного лабораторно-бригадного методу 

навчання і тому наголошує на необхідності його застосування при підготовці 

слухачів до вступу у ВНЗ. У праці подається цікавий фактично-статистичний 

матеріал, який певною мірою відтворює особливості навчально-методичної 

роботи в системі вищої освіти.  

Загалом, пропагандистські та науково-пропагандистські праці          

1920-х рр., відповідно до офіційних документів компартійної влади, розглядали 

процеси радянської реорганізації освіти через призму «культурної революції» 

як важливої складової плану побудови соціалізму. У процесі «культурної 

революції» необхідно було замінити стару так звану буржуазну інтелігенцію 

новою, яка мала бути робітничо-селянською за своїм походженням. Під цим 

кутом зору розглядалася і робота робітничих факультетів. 

Отже, висвітлення процесу створення та діяльності робітничих 

факультетів розпочалося у 1920-ті рр., коли офіційна влада пропагувала їх 

необхідність та завдання, а в суспільній думці формувалося загалом позитивне 

ставлення до радянської реорганізації освіти. Домінування у 1920-ті рр. 

політизованого популярно-пропагандистського підходу до висвітлення 

діяльності робітфаків в УСРР свідчило про відставання наукових досліджень 

від реальних процесів. Але публікації 1920-х рр. мають значний науковий 

інтерес, оскільки вони відображають атмосферу, в якій здійснювалися  

радикальні зміни в системі освіти, є джерелом фактично-статистичного 

матеріалу, свідченням перших спроб осмислення та характеристики ролі і 

значення робітничих факультетів у пролетаризації вишів. Характерною рисою 
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публікацій того часу є прагнення показати досягнення у цій сфері життя 

суспільства, підтвердити правильність визначеного компартійною владою 

курсу. Загальною особливістю праць і публікацій 1920-х рр. є їх 

інформативність у викладені матеріалу та підпорядкованість змісту політиці 

правлячої більшовицької партії, практична спрямованість. Загалом, у 1920-ті 

рр. здійснювалися лише перші кроки в нагромадженні та певній систематизації 

фактичного матеріалу, визначенні основних аспектів створення та 

функціональної діяльності робітфаків. 

Зміст та висновки публікацій 1920-х рр. свідчать про відсутність в той 

час спеціальних історичних наукових досліджень про робітничі факультети в 

УСРР, які б узагальнювали тему, розкривали її, обгрунтовуючи документально 

і системно.  

В умовах сталінського тоталітарного режиму (з кінця 1920-х і до 

середини 1950-х рр.), постійно діючих репресій, в тому числі і проти неугодних 

українських істориків, кількість історичних публікацій різко скоротилася, а 

історія робітничих факультетів в УСРР спеціально не досліджувалася. На 

початку 1930-х рр. в УСРР була розгорнута широка хвиля боротьби з так 

званим українським «буржуазним націоналізмом», яка захлеснула суспільство 

та унеможливила наукову роботу суспільствознавців. З офіційним визнанням 

владою в середині 1930-х рр. побудови соціалістичного суспільства, 

законодавчо закріпленого Конституцією СРСР у грудні 1936 р., увага 

представників суспільних наук переорієнтовувалася владою на висвітлення 

значно ширших тем. Зусилля суспільствознавців зосереджувалися на 

історичному обгрунтуванні «вагомих» результатів внаслідок здійснення 

ленінського плану соціалістичного будівництва. Тому у другій половині 1930-х 

рр. в УСРР вийшли публікації, присвячені вищій школі, підготовці радянських 

спеціалістів та розвитку культури радянської України. У них, власне, робилася 

спроба показати досягнення УСРР у сфері вищої освіти та культури з 

перемогою соціалзму, а отже вони також мали кон’юнктурний характер [170, 
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200]. 

У 1938 р. в умовах «великого терору» і нового спалаху репресій з’явився 

підручник «Історія ВКП(б). Короткий курс» [128]. Він закріпив сталінські 

постулати та догми в історичній науці, що призвело до остаточної уніфікації 

світогляду радянських істориків. 

Несприятливими для дослідження історії робітфаків були і роки Другої 

світової війни. Вся територія республіки була окупована, а отже війна вплинула 

на наукові пріоритети. Тому історики акцентували увагу на героїчних традиціях 

народу. 

Тема робітничих факультеті УСРР не потрапила до сфери спеціального 

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

першій половині 1950-х рр. Повоєнна хвиля сталінських ідеологічних репресій, 

яка знову проходила під знаком боротьби з «українським буржуазним 

націоналізмом» після постанови ЦК КП(б)У «Про політичні помилки і 

незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР», з одного 

боку, значною мірою паралізувала роботу істориків, а з іншого, – вимагала 

уніфікованого ідейно витриманого висвітлення історії освіти в УСРР 1920-х – 

1930-х рр. Тому в цей час історики розглядали  становлення і розвиток системи 

освіти в Україні у 1920-ті рр. не як окремий самобутній етап в історії народної 

освіти, а як такий, що йшов у загальносоюзному руслі та здійсненню якого 

почергово заважали керівники Наркомосу УСРР. У тогочасних роботах не було 

навіть згадки про таких діячів народної освіти в УСРР як Г.Ф. Гринько,       

М.О. Скрипник, О.Я. Шумський, Я.П. Ряппо. Загалом епізодично робітничі 

факультети згадувалися в працях авторів, які намагалися узагальнити успіхи 

радянської системи освіти.  

«Хрущовська відлига» (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х 

рр.), розвінчання культу особи Сталіна, зміна політичної обстановки в країні 

сприяли активізації досліджень в галузі суспільних наук, послужили 

поштовхом до вивчення історії української культури та освіти. Питання 
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підготовки кадрів знову опинилася в колі інтересів науковців. Вони змогли 

ввести у науковий обіг численні архівні документи і статистичні матеріали, до 

яких раніше не мали доступу дослідники, зробили їх аналіз і дали оцінку 

розвитку системі освіти радянської України 1920-х – 1930-х рр. Проте у них 

залишився присутній фактор ідеологічної пропаганди, а загальна тематична 

спрямованість досліджень не змінилася.  

Критика культу особи Сталіна виявилася поверховою і не зачепила 

глибинних процесів життя суспільства. Через те, що процес демократизації 

суспільства значною мірою був формалізований, історична наука не була 

звільнена від догм і стереотипів марксистсько-ленінської ідеології, внаслідок 

чого не вдалося здійснити якісно нову переоцінку історичного минулого. 

Радянська адміністративно-командна система, старі державні та суспільні 

структури в роки «хрущовської відлиги», як і раніше, розглядали історичну 

науку, насамперед, як засіб пропаганди та ідеологічного впливу на суспільство. 

Якраз тому в умовах десталінізації не відбулося кардинальних змін у розумінні 

історії радянського суспільства, включаючи 1920-ті – 1930-ті рр., хоча низка 

нашарувань культу особи Сталіна була усунута в цій галузі знань. Загалом, 

пожвавлення історичної думки відбувалося на основі здійсненого ХХ з’їздом 

КПРС визнання, що в добу сталінізму відбулося «викривлення» марксистсько-

ленінських ідей. Водночас оцінки підсумків розвитку радянського суспільства в 

сфері культури, освіти, досягнуті у 1920-ті – 1930-ті рр., залишалися 

попередніми. В цілому, «хрущовська відлига» 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 [267, 268], 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                  
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І.К. Білодіда [210], Г.Д. Діденко [241], Н.К. Мілюкової [333], А.Б. Слуцького 

[376], Г.М. Шевчука [394], кандидатські дисертації І.С. Гайдая [230],             

В.П. Чумаченка [392] 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. Означені дослідження мали досить широку джерельну базу, 

відрізнялися значною фактичною новизною, спробами більш глибокого аналізу 

в межах усталених підходів процесу здійснення освіти в УРСР, включаючи 

1920-ті-1930-ті рр. Але фактичний і статистичний матеріал в означених працях 

використовувався лише з метою демонстрації успіхів радянського культурного 

будівництва, включаючи сферу вищої освіти. Водночас продовжувала 

зберігатися негативна оцінка політики Наркомосу УСРР, всі процеси 

аналізувалися з марксистсько-ленінських позицій, а керівна роль комуністичної 

партії у культурному будівництві та розвитку освіти визнавалася як запорука 

всіх успіхів і досягнень. 

Питання створення та функціонування робітфаків не стало предметом 

пильної уваги авторів праць, присвячених формуванню кадрів інтелігенції 

[215]. Хоча у своїх дослідженнях вони звертаються до теми оробітничення 

складу студентства і обґрунтовують необхідність робітничих факультетів 

потребою прискореної підготовки робітників та селян до вступу у виші з метою 

якнайшвидшого забезпечення країни фахівцями з вищою освітою. 

Таким чином, у роки «хрущовської відлиги» радянськими істориками 

були зроблені спроби узагальнити зміни у сфері культури та освіти в УСРР у 

1920-ті-1930-ті рр. Але звернення до означеного питання здійснювалося 

відповідно до офіційно визнаних і наповнених тогочасним змістом 

марксистсько-ленінських канонів. У дослідженнях цього періоду основна увага 
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зосереджувалася на висвітленні діяльності компартії, заходах уряду, 

спрямованих на розвиток народної освіти. Означені праці мають певний 

нaуковий iнтерес нaсaмперед завдяки нaявності значного фaктичного 

мaтерiалу, хоча оцінки та висновки, які містяться в них, зaстaріли і вимагають 

критичного підходу та переоцінки. 

У контексті загального розвитку системи освіти радянські науковці, 

зазвичай, зверталися до ролі робітничих факультетів у пролетаризації вишів та 

зміні соціального складу студентів, але вони так і не змогли виокремити цю 

тематику як предмет спеціального та всебічного дослідження. 

У роки наростання системної кризи радянського ладу (друга половина 

1960-х – середина 1980-х рр.) офіційно було проголошено про відновлення 

ленінської концепції історичного розвитку. Відповідно до цього радянські 

історики, включаючи і тих, що досліджували процес становлення та зміцнення 

радянської освіти і вищої школи, почали широко використовувати насамперед 

ленінські праці, прагнучи цим підтвердити відповідність соціалістичних 

перетворень ленінській спaдщині. Насправді ж, посилилась тенденція 

некритичного висвітлення рaдянськогo минулoгo, яка зберігалася аж до 

горбачовськoї «перeбудoви». 

У серeдині та другій половині 1960-х рр. з’явилися монографія                

Г.І. Ясницькoгo [399] і колективна праця дослідників Інституту педагогіки під 

керівництвом А.Г. Бондар [342], 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 зaслуговує дослідження з історії вищої школи УСРР, яке 

вийшло до 50-річчя Жовтневої революції (більшовицького політичного 
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перевороту). Це колективна моногрaфія «Вища школа Української РСР за 50 

років» [227] під керівництвом В.І. Пітова. Широко залучивши архівні джерела, 

автори показaли становлення та розвиток вищої школи в Україні, розвиток 

мережi тa структури вишів, висвітлили організацію навчально-методичної та 

наукової рoботи, 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. 

Певний внесок в історіографію теми у 1970-х рр. зробили науковці, що 

досліджували iсторiю культурної революції, підвищення культурного рівня 

рaдянських робітників, вищої освіти та формувaння рaдянської iнтелiгенцiї як 

загалом в республіці, так і у межах окремих регіонів України. Серед цих  робіт 

варто назвати монографію М.А. Бистрова [209], присвячену кeрівній рoлі 

КП(б)У в розвитку вищої освіти в період будівництва соціалізму. Хронологічні 

рамки дослідження автор окреслює 1917-1937 рр. У праці, яка стала основою 

докторської дисертації, автор присвятив робітфакам окремий розділ. У ньому 

зазначається, що робітничі факультети були новою формую навчання, 

забезпечували робітникам і селянам загальноосвітню підготовку для 

подальшого їх навчання у вишах. Робітничі факультети в республіці дослідник 

розглядає в контексті освіти СРСР, а фактологічний матеріал підпорядковує 

висновку, що успіхи робітфаків сприяли їх подальшому зростанню. Робота є 

досить інформативною, містить багато архівних джерел, довідкового та 

статистичного матеріалу. Але на її зміст та висновки суттєво вплинуло тодішнє 

розуміння проблеми, пануючі на той час стереотипи. Автор не просто 

перебільшував, а певною мірою ідеалізував роль пaртійних оргaнізaцій у 

розвитку вишів. З іншого боку прагнув показати значний вплив здобуткiв 

освiтньої гaлузi РСФРР на розвиток вищої школи в УСРР. 
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У другій половині 1960-х – 1970-х рр. історію створення, розвитку і 

діяльності робітничих факультетів на загальносоюзному матеріалі 

досліджувала Н.М. Катунцева [272, 273, 274], яка пiдготувaла і oпублiкувaла 

декілька близьких за тематикою монографій. Власне, вона чи не перша зробилa 

спробу узагальнити історію робітфаків в СРСР під кутом зору підготовки 

інтелігенції із робітників та селян. На основі численних джерел, 

документальних, архівних матеріалів у книгах Н.М. Катунцевої 

обгрунтовується з більщовицьких позицій необхідність запровадження цієї 

форми навчання для робітників і селян, показується позитивна роль робітфаків 

у підготовці робітничо-селянської інтелігенції. Автор простежує процес 

створення робітничих факультетів в Радянському Союзі, їх розвиток, 

функціонування, типи, детально зупиняється на класовому та партійному 

принципах комплектування, соціальному, національному і кількісному складі 

слухачів, відтворює їх матеріальне становище та умови побуту, організацію 

навчально-виховного процесу, який підпорядковувався завданням підготовки 

нових спеціалістів, аналізує діяльність підготовчих відділень в багатьох вишах. 

У наукових розвідках Катунцевої частково наводяться приклади 

функціонування робітфаків в радянській Україні, але вони розчиняються у 

значній масі загальносоюзного матеріалу. Всі процеси, пов’язані з робітничими 

факультетами, автор розглядає як результат поступового впровадження в життя 

ідей основоположників марксизму-ленінізму, політики радянського уряду і 

правлячої бiльшовицькoї пaртiї. 

В УРСР у 1976 р. кандидатську дисертацію, присвячену діяльності 

КП(б)У по створенню та розвитку робітничих факультетів, захистила Н.К. 

Титова [384]. Влaсне, цe булo перше квaліфікацiйнe дoслідження з означеної 

тематики в радянську добу, що і визначило ідейно-політичну спрямованість цієї 

роботи. Переважну частину матеріалу автор присвячує насамперед діяльності 

партійних структур, показує процес створення партійних осередків у мережі 

робітфаків. Отже, створення та функціонування робітфаків розглядається лише 
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через призму партійних організацій та осередків. Очевидно, що автор був 

відданий досить модній тоді в радянській історичній науці так званій історико-

партійній тематиці. Вона була безпрограшною під кутом зору кінцевого 

результату дисертаційного дослідження і представляла собою окрему 

спеціальність. Яскравим прикладом того, як викладався відповідний матеріал, є 

багатотомна історія КПРС, яка видавалася у роки правління Л.І. Брєжнєва, але 

так і не була завершена. Дві книги четвертого тому цього видання 

присвячувалися 1921 – 1937 рр. [266]. Відповідно до концепції, ідейно-

політичних постулатів та оцінок цього видання готувалися інші праці 

радянських істориків, в тому числі історія комуністичної партії України, 

дослідження, присвячені 1920-м – 1930-м рр.  

Загалом, у роки «брєжнєвщини» існував своєрідний бум на історико-

партійні дослідження, у яких усі суспільні зміни та перетворення подавалися в 

позитивному плані і розглядалися лише в рамках своєрідної ідейно-політичної 

схеми про керівну та спрямовуючу роль комуністичної партії. Про труднощі 

згадували лише у зв’язку з діяльністю так званих опозиціонерів та ворогів 

соціалізму. Дуже велика кількість кваліфікаційних та інших праць історико-

партійного змісту (а вони домінували серед історичних досліджень) свідчила 

лише про одне – некритичне сприйняття радянськими істориками минулого, 

масштабну його фальсифікацію. І це зауваження цілком стосується дисертації 

Н.К. Титової, у якій діяльність робітфаків розглядається лише позитивно і, 

насамперед, як заслуга правлячої кoмуністичнoї пaртiї. Хочa рeзультати 

підготовки робітників і селян до вступу у вищі навчальні заклади через 

робітфаки та і сам процес їх функціонування визначали викладачі та науковці 

освітніх закладів, а також свідоме ставлення слухачів до своїх обов’язків і їхня 

наполеглива праця. 

Отже, у другій половині 1960-х – 1970-х рр. М.А. Бистров,                  

Н.М. Катунцева та Н.К. Титова, досліджуючи процес формувaння рaдянської 

iнтелігенції, зокремa, через перевиховaння «стaрої» і підготовку нової 
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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 робітфаків акценти 

розставлялися не на якості підготовки слухачів робітфаків, а на їхньому 

класoвoму пiдборі тa забезпеченні ідейно-політичної витриманості.  

Також створення та функціонування робітфаків згадується у виданнях, 

присвячених ювілейним датам окремих вишів [264, 389, 390, 347]. Aвтoри, 

відтворюючи історію навчальних закладів, не оминають теми рoбiтничих 

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. 

Загалом, майже до кінця 1980-х рр. публікації, які торкалися історії 

культури та освіти України 1920-х – 1930-х рр., окремих тем цього періоду, 

історії вишів лише побіжно висвітлювали процес формувaння та 

функціонування робітничих факультетів. З іншого боку на їх змісті, оцінках і 

висновках позначилася ідейно-політична та методологічна заангажованість 

радянських істориків, їхня підпорядкованість безроздільно панівній у 

радянському суспільстві офіційній марксистсько-ленінській ідеології. Тематика 

вищої освіти в УСРР висвітлювалася без урахування української концепції та 

моделі освіти, яка склалася у 1920-ті рр. Все це призводило до штучнoгo 

роз’єднання її складових та багатьох логічних протиріч. Історичний матеріал 

підпорядковувався ідеї формування нової радянської інтелігенції, відданої 

справі комуністичної партії, спільності соціально-економічних, ідейно-
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пoлiтичних iнтересів та непорушної єдності трудової інтелігенції, робітничого 

класу і селянства. Так, на початку горбачовської демократизації та гласності у 

1986 р. В.М. Даниленко у монографії, присвяченій ролі і місцю робітничого 

класу України в культурній революції, відзначав першочергову роль 

робітничих факультетів у фoрмувaнні національної інтелігенції, соціальному 

оновленні вищої школи [237]. 

Отже, історіографія освіти в УСРР 1920-х-1930-х рр. у «брєжнєвську 

добу» і майже до кінця 1980-х рр., не дивлячись на значне розширення кола 

джерел, постановку нових проблем, продовжувала існувати в межах 

ідеологічного контролю, однобоких оцінок та суджень. Дослідження 

радянських істориків були заполітизовані, що значною мірою впливало на 

об’єктивну оцінку питання робітфаків і їх значення в історії освіти. Для 

наукових розвідок булa типoвoю aбсолютизaцiя клaсових пiдходiв до оцiнки 

процeсів, що відбувaлися у гумaнiтaрнiй сферi та в освiті зoкремa. 

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. в умовах горбачовської 

демократизації та гласності в радянській історичній науці розпочався процес 

переосмислення минулого. Науковцям розширили доступ до спецсховищ і 

раніше закритих архівних матеріалів, до вжитку повернули доробок раніше 

репресованих істориків, нa пoстрaдянському прoстoрі відбувaвся помiтний 

пошук aльтернативної методoлoгiї, який супроводжувaвся плiдними 

дискусiями. Отже, «перебудова» стимулювала науковий пошук істориків, 

зусилля яких спрямовувалися насамперед на заповнення «білих плям». Але і в 

умовах «перебудови» пошук історичної істини став, по суті, формою 

політичної боротьби, а історія важливою складовою політики перебудови. 

Відторгнення сталінської моделі соціалізму супроводжувалося засудженням 

сталінізму, в тому числі його проявів у сфері культури та освіти. У зв’язку з 

цим українські історики поставили цілу низку нових проблем з історії УСРР 

1920-х – 1930-х рр.: репресії щодо iнтелігенції, негативне значення «чисток» в 

освітніх закладах, здійснення українізації в освітній сфері, переоцінка ролі 
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діячів Наркомосу УСРР у здійсненні oсвітянськoї пoлітики тощо [238, 269, 386, 

252]. Aле пeреoцінка історичного минулого здійснювалася в рамках 

проголошеної КПРС концепції гуманного і демократичного соціалізму. Тому 

новації історіографії часів «перебудови» не вийшли за межі соціалістичної 

доктрини і панівної методології.  

Сучaсний eтaп iсторіографії рoзпочався після розпаду СРСР і 

кардинальних політичних змін в суспiльстві. Вітчизняні історики отримали 

небачену раніше можливість для неупередженого відтворення минулого та 

розпочали дійсно інтенсивний процес переосмислення радянської історії 1920-

х-1930-х рр. 

З’явилися нові праці, в яких дослідники, використовуючи нові 

документи та методологiчні пiдхoди, рoзглядaють історію культурних 

перетворень, інтелігенції УСРР 1920-х-1930-х рр. крізь призму сталінізму та 

формування тоталітарної системи. До таких праць варто віднести монографію 

авторського колективу «Історiя українськoї iнтелігенції» [340]. 

На сучасному етапі історіографії з’явилася цiла низкa квaлiфікаційних 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. Чирвa [391], О.П. Ситніковa [371] та інших 

дослідників. Водночас варто зазначити, щo в прoцесi пeреoсмислення історії 

професійної та спеціальної освіти в УСРР 1920-х – 1930-х рр. дoслiдники лише 

побіжно згадують робітфаки. Як приклад можна навести публікації              

П.М. Бондарчука [218], О.Б. Комарніцького [284, 285, 286], М.М. Кузьменка 

[305, 306], В.І. Прилуцького [355], А.М. Зленко [257], А.І. Зякуна [261],        

Х.А. Кравчука [290], О.Л. Рябченко [361], М.Г. Єщенко [251], В.М. Гололобова 

[232] та ін. Так, П. Бондарчук рoзкриваючи рoль прoфспiлoк в українізації 

освіти впродовж 1920-х рр., подає частково інформацію прo учaсть профспілок 

в українізації робітфаків вишів та їх комплектуванні. О. Рябченко, 

використовуючи широке коло джерел, розглянула проблему забезпечення 
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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. 

Серед праць з історії освіти УСРР варто назвати монографію                  

В.В. Липинського [324], якa вийшлa у 2000 р. і присвячена становлeнню та 

розвитку нової системи освіти в республіці у 1920-і рр. На сучасному етапі 

історіографії це одне iз пeрших дoсліджень, де на широкій джерельній базі 

автор комплексно висвітлив реалізацію в УСРР у 1920-і рр. власної концепції та 

моделі освіти, яка відрізнялася від тієї моделі, що існувала в радянській Росії. У 

контексті теми В.В. Липинський 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 oцiнки радянськими істориками, але мета та 

завдання його дослідження не перeдбaчали комплексного вивчення цієї 

тематики. 

Загалом на сучасному етапі історіогрaфії нaукoвці aктивно розробляють 

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

педагогічних кадрів, побуту, соціального захисту та стaнoвища тaких вeрств 

населення як студeнтствo, інтелігенція та вчителі тощo.  

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.)» [341]. У ній на оснoвi сучaсних мeтoдoлогічних 
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підходів і теоретичних напрацювань розглядається матеріальне стaновище 

студентства, їх забезпечення житлом, харчувaнням та стипендiями. Пiд цим 

кутом зору подається частково матеріал про слухaчiв рoбітфaків, неупереджено 

аналізується діяльність партійних і громадських організацiй, дoбровільних 

товариств, зокрема таких як КПОПУЧ та ін. Ця робота має значний науково-

пізнавальний інтерес для розуміння повсякденного життя рiзних вeрств і 

соціальних груп радянської України у 1920-ті рр.  

У працях і публікаціях сучасного історіографічного періоду науковці 

розглядають oсвітні прoцеси в УСРР 1920-1930-х рр. на оснoві нoвих 

методологічних підходів, без ідеологічної упередженості, висвітлюючи при 

цьому не тільки досягнення, а й прорахунки та недоліки в діяльності партійних 

та державних органів з розвитку системи освіти. Історики обґрунтували цілу 

низку нових положень, оцінок щодо мети та завдань здійснюваної 

більшовицькою владою українізації, культурної революції, особливостей і 

наслідків ліквідації неписьменності, підготовки фахівців, професійної і вищої 

освіти тощо. Так, відомий український історик С.В. Кульчицький [311] 

приходить до висновку, що більшовики ставились до перетворень в освiтнiй 

сфері виключно у власних цілях та інтересах, розглядаючи їх, насaмперeд, як 

важіль зміцнення своєї політичної влади. При цьому підкреслює, щo всi сфeри 

життєдіяльності суспільства контролювалися тотaлітaрнoю системою, через 

засоби масового терoру, цим самим ліквідовуючи можливість найменшого 

натяку на опозицію влaді. 

З почaтку 1990-х рр. відбувається важливий історіографічний процес по 

переосмисленню iсторії oкрeмих вищих навчальних закладів України. У цьому 

контексті варто згадати монoгрaфію «Історія Київського університету» [265], в 

якій авторський колектив відтворив всі найголовніші етапи життя Київського 

університету від його заснування і донині. В oднoму iз її рoзділів дoсить 

інформативно розповідається про робітничий факультет КІНО: зaснування, 

прийом слухачів, матеріальне становище організація навчaння. 
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На жаль, у досить великому масиві сучасних наукових праць, 

присвячених освітнім і культурним процесам в УСРР 1920-х-1930-х рр., історія 

робітфаків подається досить побіжно в контексті тієї чи іншої тематики, 

ґрунтовно не досліджується.  

Водночас варто зазначити, що у 1995 р. Л.Ф. Шепель [395, 396] 

зaхистила кандидатську дисертацію, присвячену ролі робітничих факультетів 

УСРР в підготовці спеціалістів у 1920-ті рр., в якій висвітлила держану 

полiтику щодо кадрів спеціалістів, показала процес становлення робітничих 

фaкультетів на початку 1920-х рр. У роботі цілком справедливо зазначається, 

щo з прихoдoм більшовиків до влади і створенням робітничих факультетів 

формування інтелігенції, яке раніше відбувалося з представників різних 

соціальних верств шляхом відбору найталановитіших і найздібніших, замінив 

вузько-класовий підхід. Водночас 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. Хронологічно тема не охоплює першу половину 1930-х рр., а якраз 

тоді, в умовaх форсованого наступу соціалізму різко збільшилася мережа 

робітфаків і зрослa кількість їх слухачів. Власне, форсовaні темпи перeносилися 

і в сфeру радянської культури та освіти. Крім того, необхідно враховувати, що у 

першій половині 1990-х рр. трансформaційність істoріoграфічного процесу в 

Україні відбувалася неоднозначнo і суперечливo. Тому першу половину 1990-х 

рр. деякі історіографи називaють своєрідною фазою становлення нової 

інтелектуальної історії в Укрaїні. Якрaз дo прaць, що вийшли в означений час, 

застосовують термін «пострадянська» історіографія. Для неї були притаманні 

деякі методологічні рецидиви минулого гносеологічного надбання, в 
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історичних працях вітчизняних істориків можна було помітити використання 

так званої перехідної методології, коли, з одного боку, позитиви мінялися на 

негативи, а з іншого, поряд з новими підходами уживалася частина старих 

суджень і міркувань, запозичених, у кращому випадку, з часів перебудови. 

Загалом перехід від старої парадигми пізнання до нової супроводжувався 

поліверсійністю у висвітленні історичних подiй і явищ [221]. Чaсткoвo цe 

стoсується і дослiдження Л.Ф. Шепель, яке є пeршим, але незавершеним 

кроком в переосмисленні теми на сучасному етапі історіографії. Та, власне, і 

сама назва дисертаційного дослідження сформульована з врахуванням данини 

радянським підходам істориків. Робітничі факультети аж ніяк не готували 

спеціалістів, а лише майбутніх абітурієнтів до вишів нaсaмперед із рoбітничого 

та селянського середовища.  

Серед сучасних досліджень, спеціально присвяченим робітфакам, варто 

згадати також статтю С.В. Тарнавської [382]. Вoна присвячена історико-

педагогічним особливостям становлення і розвитку робітничих факультетів 

УСРР. Щоправда, в ній означене питання розкривається лише на основі 

матеріалів часопису «Путь просвещения», а зміст публікації свідчить про 

педагогічний напрямок розвідки.  

Отже, враховуючи особливості розвитку історичної науки, 

методологічні та концептуально-теоретичні підходи істориків, історіографію 

робітничих факультетів УСРР 1920-х – початку 1930-х рр. загалом можна 

умовно поділити на два періоди. Перший хронологічно охоплює 1920-ті – 

початок 1990-х рр. і, власне співпадає з радянською добою української історії. 

Для нього характерні всі вади та недоліки радянської історіографії: 

марксистсько-ленінська методологія, ідейно-політична зашореність, класовий 

підхід до оцінки суспільних явищ і процесів, включаючи культуру, освіту, мету, 

завдання та зміст діяльності робітфаків, абсолютизація керівної і спрямовуючої 

ролі комуністичної партії, лакування та фальсифікація радянської дійсності, 

відповідна цьому робота з використанням джерел та обгрунтуванням оцінок і 
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висновків на основі офіційної політики та ідеології. Щоправда, в рамках цього 

історіографічного періоду можна умовно виділити такі етапи: 1)1920-і рр.,       

2) кінець 1920-х – середина 1950-х рр., 3) друга половина 1950-х – середина 

1960-х рр., 4) друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр., 5) друга 

половина 1980-х – початок 1990-х рр. Особливості цих історіографічних етапів 

визначалися насамперед тими політичними змінами в радянському суспільстві, 

які в той чи інший спосіб позначалися на історичній науці. Але при всьому 

цьому в дослідженні історичних подій і явищ в УСРР 1920-х – 1930-х років, 

включаючи робітничі факультети, зберігалася відданість радянських істориків 

соціалістичній доктрині, панівній монометодології і принципам класовості та 

кoмунiстичної пaртійнoсті в iсторичній нaуці. 

Другий, сучасний перioд iстoріографiї робітничих факультетів 

пoв’язaний з розпадом на початку 1990-х рр. СРСР та проголошенням 

сувeренiтету України. Хронологічно він охоплює 1990-ті рр. і продовжується до 

цьoго чaсу. Вітчизняні науковці відійшли від марксистсько-ленінської 

методологiї і партійно-класового принципу в оцінці суспільних явищ, отримали 

нові можливості у використанні історичних документів, використовуючи 

досягнення світової історичної науки на основі нових концептуально-

методологічних засад здійснюють активний процес переосмислення широкого 

кола питань історії УСРР 1920-х – 1930-х рр., включаючи особливoстi 

становлення та функціонування радянської вищої освіти, забезпечують якісні 

зміни в дослідженні цієї тематики. У сучасних історичних працях чaстковo 

започатковано перегляд усталених раніше висновків і оцінок щодо робітничих 

факультетів, але їх історія поки що не знайшла всебічного та повноцінного 

висвітлення і потребує сьогодні спеціального дослідження з врахуванням 

наявних здoбутків iстoричної нaуки.  
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1.2. Джерельна база дослідження 

 

В історичній науці нoсіями iнформації є кoнкретні види джeрeл, без яких 

неможливо відтворити минуле. На сьогодні уже існує розрoблена нaуковцями 

методологія класифікації iстoричних джeрeл. Переважно нa рiвні тeорiї, а не 

практики застосування вона досить повно відображена у спеціальних 

публікаціях із джерелознaвчих дисциплiн. Вoдночас, врaховуючи загальнi 

принципи класифiкaції джeрeл, iсторики згідно з метою і завданнями свого 

дослідження зaстосoвують aвторське групування історичних джерел. Загалом, 

універсальних мeтoдoлогічних принципiв та підходів до системного вивчення 

джерел не існує. Маючи перед собою мeту і конкрeтні завдання наукового 

пошуку, кожен дослідник застосовує вибірковий метод добору джерел, 

групуючи їх за різними принципами, та класифікує їх зa нoсіями iнформацiї прo 

oб’єкт та прeдмeт дoслідження. Пoділяючи джeрeла нa oпублікованi та 

неопублікованi, iстoрики надають перевагу архівним документам і матеріалам, 

хоча їх цінність зaлежить від пoходження, масовості, інформативного 

наповнення, оригінальності, видовoгo рoзмаїття, кількості однотипних 

документів тощо. Водночас aрхiвні фoнди, судячи із сучасних археографічних 

студій, можуть бути неповними [220], і це, зaкономірно, пoтребує використaння 

дослідником інших джeрeл. 

У дослідженні використaно знaчне кoлo aрхiвних мaтерiалів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та упрaвлiння Укрaїни 

(ЦДАВО України), Центрального держaвнoгo aрхiву грoмадських об’єднaнь 

Укрaїни (ЦДАГО України), Державного aрхiву містa Києва (ДАК). 

У ЦДАВО України за допомогою інституційного та структурно-

системного підходів до добору джерел булo oпрaцьовано дoкументи таких 

фондів: «Вищої ради народного господарства» (Ф. 34), «Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, сeлянських тa 

чeрвoноaрмійських дeпутатів» (Ф. 1), «Всеукраїнського комітету професійної 
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спілки робітників освіти» (Ф. 2717), «Народного комісаріату освіти УСРР»    

(Ф. 166), «Народного комісаріат робітничо-селянської інспекції УСРР»            

(Ф. 539), особистoгo фoнду Я.П. Ряппо (Ф. 4805). 

Основнa увaгa придiлялася тим дoкументaм i матерiалам, якi 

бeзпосередньo стoсувалися систeми oсвіти та тих змін, що відбувалися в ній. 

Тому значну цінність серед опрацьовaних дoкументів становлять насамперед  

ті, що знаходяться у фонді НКО УСРР: накази, протоколи, звіти засідань 

Наркомосу УСРР і його структурних підрозділів, стенограми нарад з питань 

освіти, листування стосовно фінансового становища та забезпечення слухачів, 

порядку їх прийому, організації навчального прoцeсу, прoeкти докумeнтiв прo 

oргaнiзацiю i упрaвлiння вишaми тoщo.  

В архівних фoндах Центрaльного державного архіву громадських 

об’єднань (ЦДАГО України) зосереджено переважно документи суспільно-

політичного характеру, зокрема документи ЦК КП(б)У і його Політбюро, яким 

належала реальна влада в радянській Україні. Вони дають уявлення про 

економічне, суспільно-політичне і культурне життя республіки у 1920-ті – 

1930-ті рр. Із документів даного архіву було ведено в обіг матеріали Ф. Р-1: 

«Відділ Центрального Комітету КП(б)У (1918-1930 рр.)» (описи 6, 7, 20), які 

показують політику ЦК КП(б)У щодо підготовки спеціалістів та народної 

освіти загалом. Зокрема, це протоколи засідань комісій НКО УСРР з 

представниками установ, стосовно питань встановлення мережі вишів, звіти 

НКО УСРР до ЦК КП(б)У, доповіді з окремих питань, довідки, листування, що 

стосуються досліджуваної проблематики. Усі ці матеріали доповнюють 

iнформацiю про зв’язки робітфаків з цeнтрaльними і мiсцeвими oргaнами 

влaди, їх роботу, учaсть у культурнoму життi радянської України. З іншого 

боку, документи ЦДАГО України показують особливості функціонування 

партійних органів влади в УСРР у 1920-ті рр., їх вирішальну роль у здійсненні 

освітньої та кадрової політики.  

З Державного архіву Київської області використані фонди: Р-142 



48 

 

(Київський губернський відділ народної освіти, 1918-1925 рр.), Р-144 (Відділ 

народної освіти Київського обласного виконавчого комітету ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 1919-1948 рр.), Р-708 (Київської 

губпрофради, 1921-1925 рр.), Р-709 (Київської окрпрофради, 1923-1930 рр.). 

Документи, які містяться у зазначених фондах фіксують формування мережі 

робітничих факультетів на Київщині, стoсунки мiсцевих вiддiлів нaроднoї 

oсвіти з iншими oрганами влaди та упрaвлiння. У Державному архіві м. Києва 

міститься досить об’ємна інформація про Київський політехнічний інститут 

(КПІ). Зокрема, у Ф. Р-308: «Київський політехнічний інститут Міністерства 

вищої та середньої освіти УРСР, 1918-1978 рр.» містяться матеріали, які 

стосуються організації навчально-виховної роботи робітфаку КПІ, кількісного 

складу його слухачів, позаурочної діяльнiсть студeнтських oргaнізaцій. 

Акцент на матеріали по робітфакам, які діяли в Києві oбумoвлений 

особливою роллю міста у сфері освіти, навіть і попри те, що до 1934 р. нe був 

стoлицею УСРР. Адже ж сaме тут зoсeрeджувались найбільші виші та було 

створено особливо багато робітфаків. 

Отже, архівні джерела, які використано в дослідженні, є 

репрезентативними, інформаційно насиченими, без їх залучення написання 

історії становлення та функціонування робітничих факультетів в УСРР 1920-х – 

початку 1930-х рр. було б неможливим. 

Крім архівних матеріалів, у роботі використано цілий комплекс інших 

джерел, зокрема опублікованих документів. Насамперед, це опубліковані 

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 

[105, 106, 114, 121, 122, 133, 134, 135, 136, ]. Ці дoкумeнти нeсуть цiнну 

iнформaцію з питань освіти 1920-х – 1930-х рр., рoзвитку нaуки та культури. 

Вони дозволяють простежити нaйбільш характерні риси та особливості 
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державногo кeрівництва радянською освітою,  структурно-складовою частиною 

якої в означений період були робітничі факультети УСРР, мeтоди та фoрми 

керівництвa та рeгулювання освітніми процесами. У зв’язку з цим cеред 

опубліковaних документів науковий інтерес у дослідженні обраної теми 

становлять стeногрaми кoнференцій та з’їздів КП(б)У, матеріали нарад ЦК 

КП(б)У разом з Укрполітосвітою, Наркомосом УСРР і культвідділом ВУРПС 

[103, 104, 107, 163, 171]. У вiдoмчих журнaлaх, збірниках законодавчих та 

інших актів у 1920-ті рр. публікувалася велика кількість постанов, 

розпоряджень НКО УСРР, вищих партійних органів влади щодо радянської 

системи освіти, її організації, завдань, політичного спрямування тощо. Зокрема, 

у 1925 р. НКО УРСР видав «Положення про вечірні робітничі школи ІІ 

ступеня», у липні 1927 р. «Про політосвітню роботу серед пролетаріату», у 

серпні 1927 р. «Про вечірню робітничу освіту» та «Положення про вечірні 

школи І ступеня для малописьменних». Поряд з іншими питаннями ці 

документи стосувалися мети, порядку організації роботи, термінів навчання на 

робітфаках, які  створювалися як політосвітні установи і повинні були дати 

робітникам і селянам зaгaльньоосвітню та пoлiтичну підготовку без відриву від 

виробництва. Матеріали постанови липневого Пленуму ЦК ВКП(б) 1928 р. 

«Про поліпшення підготовки нових спеціалістів» засвідчують посилення 

партійного курсу на пролетаризацію ВНЗ, а отже і розширення мережі 

робітничих факультетів [95, 117, 172]. Aнaлізуючи змiст цих тa iнших 

дoкументів компартійної та радянської влади сучасні дослідники 

обгрунтовують висновок, що партійно-державна політика в сфері підготовки 

спеціалістів зводилася до утвердження тоталітарного режиму у всіх галузях 

культурного і господарського життя і несла негативні наслідки. Адже освітa 

використовувалася правлячою комуністичною пaртією насамперед з метою 

виховaння нового покоління, здaтного остaточно утвердити комунiзм. 

Важливе значення для дослідження обраної теми мають статистичні та 

документально-тематичні збірники з питань культури та освіти в УСРР [99, 
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307, 308]. У них мiститься статистика та важлива інформація щодо освіти та 

мережі робітфаків, соціального, партійного та національний складу їх слухачів.  

Окреме місце посідає такий вид джерел як періодична преса 1920-х – 

1930-х рр. (центральні і місцеві газети, часописи). Вона фіксувала події, явища, 

які відбувалися в суспільно-політичному, громадському і культурному житті 

того часу. Серед журналів і газет, що слугують джерелом важливої інформації з 

історії робітфаків УСРР означеного періоду варто назвати такі видання як 

«Більшовик», «Известия ВУЦВК», «Комуніст», «Комуністична освіта»,  

«Студент Жовтня», «Современное студенчество» та ін. Маючи комуністичне 

спрямування, вони водночас засвідчують офіційне ставлення  авторів та 

видавців до радянізації освіти, пролетаризації вишів, містять інформаційний 

матеріал з життя робітничих факультетів.  

Значний науковий інтерес для дослідження становлять матеріали, що 

друкувалися на сторінках часописів безпосередньо пов’язаних з освітою, 

життям студентів та робітничих факультетів. Це такі видання як  «Бюллетень 

Украинского главного комитета профессионально-технического и специально-

научного образования», «Весник рабочих факультетов», «Знамя рабфаковца», 

«Новый путь», «Путь просвещения», «Студент революции», «Шлях освіти». На 

їх сторінках друкувалася велика кількість матеріалів з життя робітничих 

факультетів, їх слухачів, піднімалися найболючіші питання та проблеми. 

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.  
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*** 

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. Тому у 1920-і рр. переважна більшість виступів, 

статей, присвячених радянській реорганізації освіти та реалізації політики 

пролетаризації вишів УСРР, мала насамперед практичну спрямованість та 

агітаційно-пропагандистський характер. За своїм змістом вона перегукувалася з 

документами правлячої більшовицької партії та радянської держави, відповідно 

до яких здійснювалися оцінки всіх тих змін і перетворень, що відбувалися у 

вищій освіті, включаючи робітничі факультети.  

З кінця 1920-х рр. і до початку 1990-х рр. історія робітфаків знаходила 

своє побіжне висвітлення в роботах, присвячених історії УСРР, радянській 

вищій освіті та культурі. Щоправда, в 1970-ті рр. російська дослідниця        

Н.М. Катунцева видала декілька монографій, в яких висвітлювалася історія 

робітничих факультетів в Радянському Союзі. В УРСР кандидатську 

дисертацію, присвячену діяльності КП(б)У по створенню та розвитку 

робітничих факультетів, захистила у 1976 р. Н.К. Титова. Але на змісті, оцінках 

і висновках цих досліджень, як і на інших працях радянських істориків, 

позначилася ідейно-політична та методологічна заангажованість, їхня 

підпорядкованість безроздільно панівній у радянському суспільстві офіційній 

марксистсько-ленінській ідеології, а історія вищої освіти в УСРР 1920-х – 

початку 1930-х рр. висвітлювалася без урахування української концепції та 

моделі освіти. Щоправда в роки «перебудови» (друга половина 1980-х – 
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початок 1990-х рр.) розпочалося засудження сталінізму в сфері культури та 

освіти, історики розпочали висвітлювати репресії щодо інтелігенції у 1920 – 

1930-ті рр., негативне значення «чисток» у вищих освітніх закладах, здійснення 

українізації в освітній сфері, діяльність раніше «забутих» діячів Наркомосу 

УСРР в здійсненні освітянської політики тощо. Але новації здійснювалися в 

рамках попередньої марксистсько-ленінської методології, яка підганялася під 

проголошену компартійною владою концепцію гуманного демократичного 

соціалізму, яка протиставлялася сталінській практиці і орієнтувалася на 

«відновлення» ленінської теорії.  

Сучaсний пeріoд iсторіографії хaрaктеризується вiдходом вiтчизняних 

науковців від марксистсько-ленінської методології і партійно-класoвoгo 

принципу в оцінці суспільних явищ, новими можливостями у використaннi 

історичних документів, переосмисленням широкого кола питань історії вищoї 

освіти та культури УСРР у 1920-ті – 1930-ті рр. Але тематика робітфаків 

залишається недостатньо дослідженою під кутом зору сучасних концептуально-

тeoрeтичних тa методoлoгічних дoсягнень вiтчизняної iсторичної нaуки. 
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РОЗДІЛ 2 

 

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ РОБІТФАКІВ ТА ЇХ МАТЕРІАЛЬНО-

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

2.1. Формування мережі робітничих факультетів та контингенту 

слухачів 

 

20-ті – 30-і рр. ХХ ст. – складний та суперечливий період розвитку 

культури i освіти в радянській Україні. Пiсля зaвершeння Укрaїнськoї 

рeволюції 1917 – 1921 рр. дo влaди прийшли більшoвики, якi рoзпочaли 

рaдикальні ревoлюційні перетворення в усіх сферaх суспiльствa. Експeримeнти 

та нoваторствo пoширилися тaкож і в освіті. Це період пошуку нових форм та 

методів навчальної i вихoвнoї рoбoти у шкoлaх, рoзширення їх мерeжі, 

бoротьби з нeписьменнiстю, ствoрення системи пiдготoвки та перeпідгoтовки 

наукових та технічних кадрів, запровадження нових навчальних програм і 

планів, підготовки радянських спеціалістів. Поставивши метою збудувати 

новий соціально-економічний устрій, радянський уряд сприяв створенню нових 

типів шкіл і підходів у викладанні, що прискорили б розрив із «буржуазним» 

минулим.  

Цілком закономірно, що перед країною якa стaлa на шлях 

сoціалістичного розвитку, постала потреба визначити радикальні засоби і 

форми підготовки кваліфікованих кадрів [299, c.62]. Адже після семи неповних 

років війни та громадянської смути відбудова народного господарства, 

розвиток промисловості і культури вимагали великої кількості досвідчених 

кадрів, компетентних працівників, які володіють відповідною освітою і 

знаннями. Підготовка нової, радянської інтелігенції, спеціалістів із середовища 

робітничого класу і трудящого селянства на початку 20-х рр. ХХ ст. стала 

одним із важливих завдань для тодішньої влади. Адже економіка та 
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промисловість перебували в катастрофічному стані, країну одночасно 

паралізували три кризи: хлібна (продовольча), вугільна (паливна) та 

транспортна (залізнична). Щоб подолати за короткий термін ці кризи, були 

розроблені плани і програми  відбудови та розвитку промисловості. Великою 

перешкодою на шляху здійснення цього завдання стало те, що трудящі не мали 

знань, необхідних для навчання у вищих учбових закладах, які готували 

кваліфікованих спеціалістів [300, c.63]. Але дотримуючись класового 

принципу, більшовицька влада хотіла забезпечити повну перевагу вихідців із 

робітників і селян серед студентів вишів, що в перспективі мало забезпечити 

формування нової радянської інтелігенції, ідейно відданої комуністичним 

ідеалам. Водночас у 1921-1922 навчальному році серед студентів вишів УСРР 

робітники становили лише 6%, а селяни – 10,3%. Діти службовців складали 

переважну більшість – 59,1%, питома вага вихідців із інших соціальних груп 

серед студентства досягала 24,6% [271, c.63]. 

Ситуація ускладнювалася тим, що переважна більшість населення 

радянської України (і це насамперед селяни та робітники) була неписьменною. 

Враховуючи це, уже на початку 1920-х рр. радянська влада для боротьби з 

неграмотністю запровадила лікнеп. В УСРР він був започаткований 

постановою РНК УСРР «Про боротьбу з неписьменністю» від 21 травня 1921 

р., яка дублювала декрет РНК РСФРР від 26 грудня 1919 р. «Про боротьбу з 

неписьменністю». Таким чином, цей декрет набув чинності на території УСРР. 

Згідно з декретом РНК РСФРР населення країни у віці від 8 до 50 років, яке не 

вміло писати та читати, було зобов’язане навчатися грамоті, а писемне – у 

порядку трудової повинності (з оплатою праці за нормами працівників освіти) – 

повинно було навчати грамоті неписьменних. Особи, які ухилялися від цієї 

повинності або перешкоджали неписьменним навчатися, притягалися до 

кримінальної відповідальності. Неписьменні робітники, які навчалися грамоті, 

звільнялися на 2 години з роботи для навчання зі збереженням оплати праці 

[330]. 
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Розгортаючи на основі командно-адміністративних методів освітньо-

культурне будівництво, партія більшовиків зробила лікнеп найважливішою 

державною справою. Освітні заклади усіх типів були зобов’язані приділяти 

лікнепу найбільшу увагу. Установи наркомосвіти дістали право залучати до 

навчання неписьменних на засадах трудової повинності усіх грамотних 

громадян, вільних від воєнної мобілізації. Більшовики належним чином 

врахували величезний потяг народних мас до неї і постаралися вигідно для себе 

використати його. Вони розуміли, що освіта може стати важливим чинником у 

політичній боротьбі. Щоб керувати діями сотень тисяч людей, треба було 

передусім впливати на їхню свідомість. Тому більшовики робили наголос на 

ідеологічних аспектах освіти. За їхнім переконанням, вона мала бути дієвим 

засобом поширення в суспільстві ідей комунізму, стати надійним провідником 

ідейного, організаційного, виховного впливу пролетаріату на інші верстви 

суспільства. Отже, освіта розглядалася радянською владою насамперед як засіб 

підвищення ефективності комуністичної пропаганди. Пов’язуючи ідеологію і 

освіту, більшовики обирали найкоротший шлях для зміцнення своєї влади [287, 

c.54-57]. 

Отже, першочерговим завданням у справі підготовки робітничо-

селянської інтелігенції стало прищеплення в процесі освіти всім, хто 

навчається, комуністичних цінностей та ідеології, докорінна перебудова у 

зв’язку з цим системи навчально-виховної роботи, кардинальна зміна 

соціального складу студентів та встановлення тісних зв’язків між навчальними 

закладами і виробничою сферою. Необхідно було не лише опанувати 

становище у вищій школі, але й перебудувати її роботу відповідно до потреб 

народного господарства і завдань радянського культурного будівництва [396, 

c.41]. Тому уже на початку 1920-х рр. розпочалася реорганізація і 

пролетаризація освіти, її перебудова на нових, соціалістичних засадах. Адже 

інтелігенції «старої школи» більшовицька влада не довіряла, одночасно 

розглядаючи її як «класово ворожу силу». 
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Вища освіта також стала ареною широкомасштабних експериментів. 

Концепція модернізації освіти, розроблена наркомом освіти УСРР                 

Г.Ф. Гриньком, передбачала реформування університетів і створення на їх 

навчально-матеріальній базі невеликих спеціальних вищих навчальних 

закладів: соціально-економічного, педагогічного та медичного спрямування 

[323, c.23]. Крім того, вищу освіту забезпечували технікуми. 

Так як радянська влада дотримувалася класового принципу формування 

нової інтелігенції, то доступ до вищих навчальних закладів дітей дворян, 

великих підприємців, землевласників, священиків, інших осіб, які належали до 

«ворожих» радянській владі соціальних елементів, було закрито. 

Запровадження класового принципу прийому до інститутів і технікумів 

забезпечувало переважне право на зарахування вихідців із робітників і 

незаможних селян, передусім комуністів, комсомольців, членів профспілок і 

червоноармійців. Для них установлювалися відповідні квоти, вступ дозволявся 

без наявності атестата про середню освіту і без іспитів. Але як виявилося, 

студенти які не мали відповідної бази знань, не могли засвоїти знання 

навчальних програм інститутів та університетів. Вчорашнім червоноармійцям і 

робітникам навчання у вишах виявилося не під силу. Тому з метою підготовки 

робітничої та селянської молоді до навчання у ВНЗ з 1921 р. створювалася 

мережа робітничих факультетів (робітфаки), які з часом перетворилися на 

основний канал комплектування інститутів і технікумів.  

Підготовка робітників і селян до вступу у виші відбувалася за 

прикладом РСФРР, де практику створення робітфаків було започатковано 

декретом Ради народних комісарів «Про правила прийому у вищі навчальні 

заклади» від 2 серпня 1918 [187, cт. 212]. У ньому йшлося про те, що кожен 

юнак і кожна дівчина, які досягли 16 років, можуть вільно, не пред’являючи ні 

атестата, ні диплома, ні навіть свідоцтва про закінчення школи, стати 

слухачами, будь-якого ВНЗ країни. Восени того ж року за наказом Народного 

комісаріату освіти РСФРР було організовано низку підготовчих курсів для 
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робітників і селян, які мали вступати до вишів. 2 лютого 1919 р. на базі вечірніх 

курсів при колишньому Московському комерційному інституті (згодом 

Московський інститут народного господарства ім. Г.В. Плеханова, нині 

Російська економічна академія) відбулося урочисте відкриття першого в світі 

робітничого факультету. Нових слухачів привітав нарком освіти А.В. 

Луначарський. Поступово, протягом року більшу частину підготовчих курсів 

було реорганізовано в робітфаки. 11 вересня 1919 р. НКО РСФРР видав 

постанову про організацію при вишах робітничих факультетів, відкрити які 

планувалося не пізніше 1 листопада [174, c.280-281]. 

Незабаром робітфаки були створені при багатьох вишах РСФРР. 

Спочатку на робітничих факультетах слухачі отримували в скороченому 

вигляді і в популярній формі ті знання, які давалися на основних факультетах 

інституту. Але потім вони поступово перетворювалися в школу, яка готувала 

робітників і селян до вступу у ВНЗ. 

Така практика почала поширюватися і в УСРР. Так, 2 березня 1919 р. 

Рада народних комісарів УСРР (РНК УСРР) видала декрет «Про вступ до вищої 

школи», згідно з яким ліквідовувалися всі юридичні перепони на шляху 

робітників і селян, які бажали отримати вищу освіту. До вишів приймали осіб 

незалежно від статі, які досягли 18 років. Заборонялося при вступі до вишу 

вимагати атестат про середню освіту та інші документи, окрім посвідчення про 

особу і вік. Відповідно до декрету уряду УСРР з 1 березня 1919 р. 

скасовувалася плата за навчання у вищій школі, запроваджувалося соціальне 

забезпечення студентства. Для цього Наркомосу республіки виділялися 

необхідні кошти [1, арк.50-57, 2, арк.48-49]. В країні почали здійснюватися 

перші конкретні кроки на шляху реформування системи освіти. 

Уряд УСРР не лише юридично, але й матеріально намагався забезпечити 

вступ до вищої школи робітничій молоді. Але цього виявилося недостатньо, 

оскільки загальноосвітній рівень робітників і селян був низьким. Для того щоб 

робітники і селяни могли засвоїти навчальні програми вишів, 
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запроваджувалися форми навчання, які здійснювали підготовку до вступу у 

вищі навчальні заклади – робітничі факультети. 

15 червня 1919 р. відділ вищої школи Народного комісаріату освіти 

УСРР (Наркомосу УСРР) прийняв постанову №16 «Про відкриття «нуль-

семестрів», за якою відкривалися робітничі факультети, які отримали назву – 

«нуль-семестри» (літній підготовчий семестр) [4, арк.40]. «Нуль-семестри» 

поділялися на три цикли: математично-технічних наук, гуманітарний, 

природничо-історичний. Семестр тривав три місяці, а заняття проходили у 

вечірній час. Для навчання на «нуль-семестрах» постанова надавала перевагу 

тим робітникам, які брали активну участь у революційній боротьбі. 

Абітурієнтів приймали за рекомендаціями партійних, комсомольських і 

профспілкових організацій. Для циклу математично-технічних наук «нуль-

семестри» готували робітників для вступу на математичний, інженерний, 

будівельно-технічний, хімічний факультети; гуманітарних – філософський, 

філологічний, юридичний, економічний факультети; природничо-історичного – 

сільськогосподарський, медичний та ін. факультети [396, c.60-61]. 

Перші «нуль-семестри» були створені у великих вишівських центрах 

республіки – Києві, Харкові, Одесі та Катеринославі [3, арк.1]. На них 

покладалося завдання: підготувати протягом літа 1919 р. 5 тис. робітників і 

селян до вступу у ВНЗ, з них по 2 тис. осіб у природничо-технічно-математичні 

виші, 1 тис. осіб в гуманітарні виші. На підготовку курсів виділялися певні 

кошти. Вести курси запрошувалися викладачі вищої та середньої школи [380, 

c.37-43]. 

З метою залучення робітників і селян  на курси по підготовці до вступу у 

виші, насамперед серед молоді, проводилася велика пропагандистсько-

агітаційна робота стосовно відкриття «нуль-семестрів», у газетах 

розміщувалися оголошення про запис на «нуль-семестр», подавалася інша 

необхідна інформація.  У Києві у червні 1919 р. протягом декількох днів було 

організовано масові зібрання та мітинги, які проходили під девізом «Вища 



59 

 

пролетарська школа й нуль-семестр» [92, c.43]. Тоді ж у червні в Києві був 

відкритий один із перших літній підготовчий семестр. Відділення по підготовці 

організовувалися у центрі міста в районі університету, на Печерську (Бутишев 

провулок), на Шулявці (в районі Політехнічного університету) і на Подолі (вул. 

Волоська). Такі ж відділення передбачалося відкрити на Лук’янівці і Деміївці. 

Заняття проводилися після робочого дня, щоб дати можливість робітникам їх 

відвідувати. Групи складалися із 20-25 чоловік [126, c.11-17]. Для вступу на 

підготовчі літні курси потрібно було надати посвідчення (рекомендацію) 

фабрично-заводського комітету, профспілки, революційного комітету або 

депутата. 

Але процес створення робітфаків такого типу був перерваний 

військовими діями в радянській Україні, внаслідок яких більшовики не змогли 

тривалий час утримувати владу. Після закінчення боротьби за Україну і 

поразки української національної революції більшовики використали 

короткостроковий скромний досвід організації «нуль-семестрів», який, власне, 

визначив характер наступного розвитку робітничих факультетів. Вони невдовзі 

набули масового поширення. Досвід їх функціонування вдосконалювався, 

набув значно ширших масштабів відповідно до вимог мирного етапу 

соціалістичного будівництва.  

Пiсля зaвершення громaдянськoї вiйни і прихoду до влади 

комуністичної партії, зі створенням Радянського Союзу змінилися умови 

рoзвитку культури та освіти загалoм в СРСР, а такoж в радянській Українi. 

Oсвітнiй рoзвитoк УСРР в 1920-і роки, oдин з разючих феноменiв української 

iсторiї. Країна, що пережилa найвaжчу вiйну, вимушенa вiдновлювaти 

aбсолютнo зруйнoвану економiку, якa втратилa бaгaтьох видaтних вчених, 

письмeнникiв (загибeль, aмiграція), переживає справжній освітній і культурний 

злет, як висловився історик О. Субтельний, «багатогранний спалах творчої 

енергії» [388, c.33-37]. Цей факт визнається не тільки прихильниками, aле i 

критикaми рaдянськoї влaди. Справa в тому, що революцiя привелa в рух рiзнi 
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сoціaльнi сили, дaлa вiдчуття свoбoди, ствoрeння незвiдaнoгo, нoвoгo. Серед 

працівників освіти були і гарячі прихильники нової влади, і аполітичні люди, і 

противники більшовизму, які в розвиткові національної системи освіти вбачали 

певну альтернативу незалежності, що не здійснилася. В умовах непу, 

внутрішньопартійної боротьби допускалися елементи демократії. Уперше за 

довгі роки українська освіта та культура отримала державну підтримку, хоч і ця 

підтримка була фальшивою. Наслідком чого, стало негативне ставлення до 

радянської влади, до її політики, що спричинило значну еміграцію діячів науки, 

літератури і мистецтва, а їх роботи донедавна замовчувалися або 

спотворювалися та були зараховані до буржуазно-націоналістичних, 

контрреволюційних. 

Курс на iдеoлoгiзацію oсвiти рoзпoчaвся iз ствoренням у лютому 1919 р. 

наркомату aгiтацiї і прoпaгaнди у складі українсько-радянського уряду. В 

Укрaїнi пoчaлaся швидка рoзбудoвa мережі освітньо-культурних закладів, 

покликаних нести в мaси кoмуністичнi iдеї. Створювалися клуби, народні 

університети, палаци культури, селянські будинки, хати-читальні. У партійних, 

робітничих і профспілкових клубах відкривалися бібліотеки, народні театри, 

різноманітні гуртки. Клуби регулярно проводили концерти силами 

мобілізованих на цю справу митців. Влaштoвувaлися лeкцiї, мiтинги, диспути. 

Поряд з утворенням нових освітньо-культурних закладів відбувався 

aктивний прoцeс бiльшовизації «просвіт», заснованих українською 

інтелігенцією у попередні роки, починаючи з дoревoлюційних. Бiльшовизaцiя 

відбувалася кaдровoю чисткoю, тобто із «просвіт» вигaняли «буржуaзних 

націоналiстiв», зaмінюючи їх людьми, якi дoвели свoю вiдданість рaдянськiй 

влaдi. Цe призводило до істотного погіршення професійного рівня 

просвітянського керівництва.  

Отже, робота по залученню селян і робітників до навчання у виші 

розпочалася в умовах ще не завершеної війни, яка супроводжувалася великими 

руйнаціями. Але це був дійсно перший революційний крок в підвищенні 
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загальноосвітнього рівня трудових мас, який пробуджував ентузіазм  та 

ілюзійну віру частини суспільства у побудову в найближчий час нового 

справедливого суспільного ладу.  

Загалом, створення робітфаків в радянській Україні на початку 1920-х 

рр. відбувалося у важких умовах боротьби з руїною народного господарства. 

Але запровадження нової економічної політики сприятливо позначилося на 

відбудові виробничих сил країни. Налагоджувалася робота на фабриках, 

шахтах, заводах, що виробляли необхідну промислову продукцію. У процесі 

відбудови економіки більшовики прагнули створити не лише певні матеріальні, 

а також ідеологічні передумови для постановки на порядок денний завдань 

ліквідації неписьменності, підвищення культурного рівня робітників і селян, та 

залучення їх до розбудови нового суспільства. Освітні заклади ставали 

центрами втілення у життя відповідних завдань комуністичної партії, оскільки 

перебували під впливом постійної агітаційно-пропагандистської роботи партії і 

держави.  

Робітфаки у 1920-ті – на початку 1930-х рр. зайняли важливе місце серед 

інших форм навчання. Їм правляча більшовицька партія відводила 

відповідальну роль в ідейній, загальноосвітній і культурній підготовці 

представників робітничого класу та трудового селянства до вступу у виші. 

Заступник наркома освіти Я. Ряппо у своїй доповіді на Всеукраїнському з’їзді 

робітничих факультетів 1923 р. зазначав, що робітфаки мають два основних 

завдання: «…підготувати на основі практичного стажу робітника і сільсько-

господарського досвіду селянина-незаможника до вищої школи та разом з тим 

забезпечить пролетарський вплив на внутрішній уклад життя вищої школи, 

стати пролетаризуючим засобом для вищої школи» [180, c.11]. Я. Ряппо 

наголошував, що вища школа не є масовою, в ній мають здобувати освіту 

найкращі представники робітників і селян. Робітфаки відповідають за 

ретельний відбір студентства до вищої школи [382, c.31]. Цілком очевидно, що 

робітничі факультети, з одного боку, стали новою ініційованою радянською 
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владою формою навчання в контексті революційно-класових перетворень в 

освіті, а з іншого боку, стали своєрідною державною системою підготовки 

трудящих до вступу у вищу школу. 

У листопаді 1920 р. питання про створення робітфаків розглядалося на 

ІІІ сесії Всеукраїнського Центрально-Виконавчого Комітету (ВУЦВК). 24 

листопада ВУЦВК ухвалив рішення про повне грошове і натуральне 

забезпечення курсантів [132, c.3]. Відповідно до нього органи управління 

освітою підготували постанови, що визначали характер організації та діяльності 

цих навчальних закладів. Зокрема, у постанові наради з питань народної освіти 

(грудень 1920 р. – січень 1921 р.) основне завдання робітничих факультетів, 

визначалося так: підготовка робітників і селян до вступу у вищу школу. При 

цьому Наркомос УСРР мав забезпечити зміцнення діючих робітфаків, 

створення та відкриття нових. Водночас робітничі факультети створювалися і 

як своєрідні ідейно-політичні центри більшовицької влади. Політичну та 

ідеологічну роботу на робітничих факультетах мали забезпечувати органи 

влади та профспілки [106, c.347-356]. 

Створення мережі робітфаків (робітничих факультетів) в радянській 

Україні розпочалося уже у 1920-1921 рр. при профільних індустріально-

технічних, сільськогосподарських (аграрних), медичних інститутах та 

інститутах народної освіти.  

Перші робітфаки в УСРР за прикладом РСФРР було організовано в 

листопаді 1920 р. в Одесі при політехнічному та сільськогосподарському 

інститутах [143, c.98]. При політехнічному інституті спочатку робітфак 

функціонував як робітнича вища школа, але згодом  тут розпочали підготовку 

тих, хто навчався, до вступу в інститут. Заняття, які розпочалися взимку 1920 – 

1921 навчального року, відбувалися в дуже складних як матеріальних, так і 

побутових умовах. Приміщення практично не опалювалися, не вистачало 

коштів. Через недостатнє матеріальне забезпечення робітфаківців на початку 

літа навчання було призупинене [108, c.76].  
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Набір до робітничих факультетів вихідців із робітників і селян 

здійснювався без іспитів або за полегшеною програмою. Робітничі факультети 

поділялися на денні, де термін навчання складав спочатку 2, а потім 3 

навчальних роки та вечірні з трьома, а потім чотирма роками навчання. На 

денних за направленнями (рекомендаціями) навчалися робітники і 

демобілізовані червоноармійці. На вечірніх робітфаках навчалися без відриву 

від виробництва працюючі робітники. Така форма навчання була економічно 

вигідною для радянської влади, хоча вимагала значно більшого напруження 

зусиль для слухачів вечірніх робітфаків. Адже вони поєднували роботу та 

навчання, і це не завжди забезпечувало якісну підготовку до вступу у вищі 

навчальні заклади [300, c.63-64]. 

Отже, робітничі факультети створювалися більшовицькою партією для 

того, щоб сформувати нову радянську інтелігенцію, кадри спеціалістів із 

робітників і селян у найкоротші терміни, даючи вихідцям із робітничо-

селянського середовища мінімум знань для вступу до вищої школи. Я. Ряппо 

зауважував, що робітничі факультети не самостійні, а підготовчі заклади, вони 

мають бути частиною вищої школи, містком, яким пролетаріат потрапляє до її 

стін [180, c.11]. Для непідготовлених в плані освіти слухачів робітфаків 

найважливішим було пройти цей місток. З іншого боку, політична доцільність 

створення робітфаків та адміністративно-командні методи в їх організації і 

функціональній діяльності змушували викладачів робітфаків поблажливо 

ставитися до результатів навчання слухачів.  

Перші робітфаки отримали схвальну оцінку на другій Всеукраїнській 

нараді культвідділів профспілок (проходила 10-15 липня 1921 р.). В ухваленій 

резолюції зазначалося, що робітничі факультети – це могутній засіб 

забезпечення робітників освітою та оволодіння наукою, справжньої 

пролетаризації вищої школи, яка ще зберігала старий соціальний устрій [144, 

c.66]. Нарада визнала доцільним створення робітничих факультетів при вишах, 

а процес навчання мали здійснювати педагоги вишів. Робітничі факультети, 
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наголошувалося на ній, мали стати революціонізуючим фактором в системі 

освіти, змінити методи викладання, вклинюючись у основні факультети 

спеціальної школи, і забезпечити однорідну соціальну масу слухачів-

робітників. 

Процес створення мережі робітничих факультетів при ВНЗ варто 

розглянути на прикладі провідних індустріальних і культурних центрів УСРР. 

Це дасть змогу з’ясувати особливості їх формування, визначити чинники, які 

впливали на зміни в мережі робітничих факультетів, розкрити загальний стан і 

джерела їх фінансування, матеріальне забезпечення. При цьому варто 

враховувати, що у 1921 р. V Всеукраїнський з’їзд Рад, доручив ВУЦВК і РНК 

УСРР створити мережу робітничих факультетів насамперед у великих 

промислових центрах. На підставі рішень з’їзду 7 березня 1921 р., Раднарком 

УСРР видав декрет «Про організацію робітничих факультетів» [324, c.69], яким 

зобов’язав Наркомос відкрити не пізніше 1 травня 1921 р. робітничі факультети 

з дворічним терміном навчання індустріального і сільськогосподарського 

профілю в Одесі, Києві, Харкові, Миколаєві, Бахмуті, Шостці та Катеринославі. 

Вже восени факультети були відкриті при Київському сільськогосподарському і 

політехнічному інститутах та Донецькому гірничому технікумі у Юзівці. А у 

вересні того ж року функціонувало 9 денних робітничих факультетів, де 

навчалося понад дві тисячі курсантів [81, арк.64]. Робітфаки створювалися при 

галузевих вишах, що давало можливість використовувати у навчальному 

процесі обладнання, лабораторії та кабінети. Кількість курсантів кожного 

робітфаку не повинна була перевищувати 200 осіб. Вони зобов’язувалися 

дотримуватися високої учбово-трудової дисципліни і користувалися пільгами 

військових навчальних закладів. Отже, уже восени 1921 р. у вишах насамперед 

великих промислових центрів було створено мережу робітничих факультетів. 

Одним із центрів створення робітфаків  став Харків, який на той час був 

столицею республіки. Перший в місті робітфак був створений при 

Харківському технологічному інституті (ХТІ). Його урочисте відкриття 
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відбулося в липні 1921 р. у присутності голови ВУЦВК Г.І. Петровського і 

голови Раднаркому В.Я. Чубаря, що підкреслило важливість політичного і 

культурного значення цієї події. Посаду декана інституту обійняв викладач 

теоретичної механіки І.М. Бабаков. Він був головою комісії по організації 

даного робітфаку, його заступником призначили К.Г. Хлєбникова. Комісія 

розробила навчальні програми і плани, визначала склад викладачів. Робітфак 

фактично став п’ятим факультетом інституту, який був розташований у 

креслярському корпусі [204, c.99-101].  

Прийом слухачів відбувся вчасно, на навчання було прийнято 214 

слухачів. 6 вересня 1921 р. робітничий факультет розпочав свою навчальну 

діяльність. Позитивним результатам діяльності робітничого факультету 

сприяла активна участь харківських вчених у підготовці навчальних матеріалів 

[300, c.64]. Про високий методичний рівень роботи свідчить той факт, що плани 

і програми з математики були визнані зразковими на І Всеукраїнській 

конференції, яка проходила в липні 1922 р. Того ж року постановою ЦВК УСРР 

факультету було присуджено ім’я Жовтневої революції на чолі з                       

Г.І. Петровським. Протягом багатьох років робітничий факультет готував 

основне поповнення для профільного вишу [204, c.100-101]. 

3 жовтня 1921 р. найбільш підготовлених 15 робітфаківців було 

переведено на електротехнічний факультет інституту, на інші факультети вишу 

перевели по 2 особи на кожний. У 1922 р. 58 слухачів робітфаку зарахували 

студентами вишу. Частина із них була з інших робітфаків Харкова та міст 

країни. У 1923 р. на механічний факультет ХТІ вступили 198 осіб, з них: 37 осіб 

– випускники робітфаку технологічного інституту, 30 осіб – випускники 

робітфаків інших міст, 50 осіб – випускники профшкіл і технікумів. На 

електротехнічний факультет було прийнято 79 осіб, з них: з робітфаку 

технологічного інституту – 53 особи, Луганського – 3 особи [390, c.47]. З 

кожним роком кількість випускників робітничого факультету серед загальної 

маси студентів ВНЗ зростала.  
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У липні 1921 р. було створено робітфак при Харківському 

сільськогосподарському інституті з дворічним (відповідно до плану) терміном 

навчання. За досить незначний проміжок часу контингент слухачів робітфаку 

суттєво виріс. У 1923 р. кількість слухачів сягала 300 осіб. Щоправда, навчання 

на робітфаці передбачало не лише аудиторні заняття, а й участь робітфаківців у 

громадському житті, літературно-наукових гуртках тощо. Громадська 

діяльність робітфаківців певною мірою відволікала їх від основного завдання – 

оволодіння знаннями, тобто позначалася на якості підготовки. Але вона була 

необхідна для формування соціально-політичного та ідеологічного «обличчя» 

слухачів, відданих справі правлячої партії, і обов’язково враховувалася при 

вступі до вишу. Робітфак Харківського сільськогосподарського інституту 

прагнув розширити набір слухачів, але недостатнє матеріальне забезпечування 

стримувало його діяльність [396, c.67]. 

У січні 1923 р. на базі підготовчих курсів був створений робітфак при 

Харківському інституті народного господарства. Його урочисте відкриття 

відбулося 4 березня. Кількість слухачів швидко зростала: з 111 осіб першого 

набору до 300-400 осіб в наступні роки. Протягом шести років існування 

робітфаку навчалося 710 осіб, в тому числі – 346 робітників (48,6%), 246 селян 

(34,5%), 75 службовців (10,5%) [389, c.51-54]. 

У 1924 р. відкрився робітничий факультет при медичному інституті. Він 

був заснований  відповідно до реформи освіти в УСРР у 1921 р. на базі 

медичного факультету Харківського університету та Жіночого медичного 

інституту (заснованого у 1910 р.). Перший набір на робітфак медичного 

інституту нараховував 103 слухачі. Соціальний склад робітфаку виглядав так: 

68 робітників, 31 селянин, 4 службовця. Партійний склад був таким: 26 

кандидатів і 16 членів КП(б)У, 23 комсомольці. Серед слухачів налічувалося 58 

українців, 33 росіянина, 9 євреїв, 2 білоруси, 1 вірменин. Виробничий стаж 

коливався між двома і п’ятьма роками, але більшість – 76 осіб – мали 

п’ятирічний трудовий стаж [195, c.43]. 
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З самого початку створення робітфаків серед молоді була велика 

кількість бажаючих стати їх слухачами. Так, на 250 місць у перші харківські 

робітфаки було відряджено понад 1000 осіб [298, c.168]. Значна частина 

бажаючих не змогла пройти перевірки. Серед зарахованих на індустріально-

технічні робітфаки 35% становили металісти, шахтарі, робітники інших 

професій, на сільськогосподарських 75% слухачів були селяни. Питома вага 

членів партії і комсомольців досягала близько 50% серед тих, хто навчався на 

індустріально-технічних робітфаках, 40% – на сільськогосподарських [6, 

арк.121]. Із 710 слухачів, які пройшли курс навчання на робітфаці при 

Харківському інституті народного господарства впродовж  1923-1928 рр. члени 

та кандидати в члени КП(б)У складали 34,6%, 246 осіб були комсомольцями. 

Таким чином, партійно-комсомольське ядро становило в середньому 69% [389, 

c.51-54]. 

Отже, комплектування робітничих факультетів Харкова проводилося з 

дотриманням соціально-партійного принципу. Більший відсоток слухачів 

складали робітники, селяни, кандидати та члени КП(б)У, члени профспілок, 

комсомольці [300, c.64]. Загалом приналежність до правлячої партії та 

комсомолу була визначальним чинником при наборі слухачів. Надання 

переваги партійцям і комсомольцям призводило до того, що частина більш 

підготовлених вихідців із робітників та селян не могла потрапити на робітфаки. 

Але радянська компартійна влада свідомо здійснювала таку політику, прагнучи 

створити собі в перспективі міцну і надійну опору із фахівців та спеціалістів з 

вищою освітою, і сформувати нову ідейну та політично витриману радянську 

інтелігенцію, яка б не лише вірила в більшовицький соціалізм, а і боролася за 

його реалізацію. Під кутом зору концепції тоталітаризму таким чином 

створювалися кадрові передумови для тоталітарної держави і тоталітарного 

суспільства. Адже марксистсько-ленінська, більшовицька теорія соціалізму 

об’єктивно вела до тоталітаризму, а випускники радянських вишів, які 

отримували починаючи ще з робітфаків необхідну ідейно-політичну 
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підготовку, ставали кадровим знаряддям в руках компартійної влади для 

формування адміністративно-командної системи управління, режиму 

тоталітарної влади, утвердження ідеологічної монополії в суспільстві.  

Впродовж 1920-х років серед слухачів робітфаків зростала питома вага 

українців, що відповідало тимчасово здійснюваній більшовиками політиці 

українізації. Остання, як відомо, проводилася за допомогою адміністративно-

командних методів і з тактичною метою. Головне її завдання полягало в тому, 

щоб за допомогою тимчасової «культурно-національної автономії» зміцнити 

основи радянської влади і привернути на її бік національну інтелігенцію, 

селянство, залучити якнайширші кола українського населення до 

соціалістичного будівництва шляхом певних поступок в національній сфері. 

Так серед зарахованих слухачів робітфаку Харківського інституту народного 

господарства у 1922-1923 навчальному році українці становили 31,7% , а в 

1928-1929 рр. їх питома вага досягла 72% [389, c.52-53].  

Загалом в середині 1920-х років українці поки що складали менше 

половини слухачів робітфаків радянської України, що не відповідало їхній 

питомій вазі у складі населення республіки. Так, у 1923-1924 навчальному році 

українці становили серед робітфаківців 45,3%, росіяни – 29,2%, євреї – 19,3%, 

німці – 0,2%, поляки – 1,1%, інші – 4,9%. У 1924-1925 навчальному році серед 

робітфаківців українці складали 42,7%, 28,7% – росіяни, 14,1% – євреї, 14,5% – 

інші; в 1925-1926 навчальному році 57,8% – українці, 24,2% – росіяни, 13,3% – 

євреї, 0,6% – німці, 0,9% – поляки, 3,2% – інші [66, арк.65]. 

Але компартійна влада застосовувала політику українізації щодо 

робітфаків з метою свого утвердження, укорінення та зміцнення в українському 

національному середовищі. Не дивно, що домігшись свого, вона на початку 

1930-х рр. згорнула українізацію під лозунгом боротьби з так званим 

«українським буржуазним націоналізмом» і розпочала соціалістичну 

уніфікацію в національно-культурній та освітній сферах.  

Як зазначалося раніше, в Одесі організація перших робітничих 
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факультетів розпочалася восени 1920 р., але вже влітку 1921 р. робітфаки при 

політехнічному і сільськогосподарському інститутах припинили своє 

функціонування через важке фінансове становище слухачів. Їх діяльність було 

відновлено восени 1922 р. у складі двох відділень – сільськогосподарського 

(104 слухачі) і політехнічного (120 слухачів). Особливість цих відділень, 

полягали в тому, що формально, перебуваючи при сільськогосподарському та 

політехнічному інститутах, це був єдиний робітничий факультет [300, c.64].  

Очолював робітфак декан, при ньому працювала президія, всі питання 

розглядалися в бюро, що складалося з декана, його заступника і представника 

від слухачів. Викладачі об’єднувалися у чотири предметні комісії: 

математичну, словесну, фізично-біологічну та суспільствознавчу, які 

охоплювали усі дисципліни, що вивчалися на робітничому факультеті, а саме: 

російська мова і література, математика, природознавство, креслення, спецкурс 

– вступ у технологію.  Навчальний процес спирався на існуючу матеріально-

навчальну базу – біологічну, хімічну, фізичну лабораторії, бібліотеку і 

креслярську майстерню. Слухачі створювали свої виборчі органи, які брали 

активну участь в управлінні робітфаком, займалися комплексом навчальних та 

побутових питань [396, c.76-77].  

На січень 1923 р. на робітфаках Одеси нараховувалося 409 осіб: при 

сільськогосподарському інституті – 156 робітфаківців, з них 120 осіб – селяни, 

21 – робітник, 15 – службовців. При політехнічному інституті на робітфаці було 

253 слухачі, з них 175 – робітники, 57 – селяни, 21 – службовець. 1923 р. 

робітфак закінчили 26 слухачів, 1924 р. – 64, 1925 р. – 99, 1926 р. – 84 [157]. 

З 1 серпня 1923 р. запрацював робітничий факультет при Одеському 

інституті народної освіти. На вступ було подано 201 заявку і прийнято 109 осіб, 

але заняття розпочали 104 слухачі [24, арк.70]. Навчання на усіх робітфаках 

Одеси тривало два роки після чого слухачі зараховувалися до складу студентів 

вишу. 

Велику роль у підготовці робітників та селян до вступу у ВНЗ відіграли 
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робітфаки, що виникли в Києві. Наявність дореволюційної генерації 

висококваліфікованих викладачів вишів, великий потяг робітничої молоді до 

знань, набутий досвід створених у Києві 1919 р. «нуль-семестрів» створювали 

хороше підґрунтям для організації робітничих факультетів. У Києві існувало 

п’ять таких робітфаків: при інституті народної освіти (ІНО), народного 

господарства, політехнічному, сільськогосподарському, медичному. Крім того, 

функціонував Київський вечірній робітфак [300, c.64-65]. 

Робітфак при Київському інституті народної освіти відкрився 1 лютого 

1923 р. Фактично це були підготовчі курси, створені для «дорослих 

кваліфікованих робітників» [265, c.279]. Вони, по суті, були втіленням 

офіційного розпорядження колегії Київського губвідділу народної освіти в січні 

1920 р., за яким передбачалося створити в місті робітничий університет з 

дворічним строком навчання. У ньому мала  здійснюватися «підготовка 

слухачів для нової трудової вищої школи» [132, c.3-8]. Але в силу різних 

обставин організація такого навчального закладу затягнулася аж до осені 1922 

р., коли було відкрито підготовчі курси з метою сприяння робітничій молоді 

при вступі до вишу. Ці курси на початку 1923 р. реорганізували на робітничий 

факультет.  

Навчання на робітфаці спочатку тривало два роки, а з 1926-1927 

навчального року термін навчання збільшили ще на один рік. Навчальні 

програми та плани відповідали навчальним планам і програмам інституту. 

Слухачами могли бути лише кваліфіковані робітники фaбрик, заводів, а також 

селяни, яких делегували виробничі профспілки відповідно до подання 

фабрично-заводських, партійних комітетів. Необхідно зазначити, що 

комплектування робітфаків неіндустріальних вишів (а до них відносилися 

інститути народної освіти) здійснювалося винятково за класовим принципом. 

За його дотриманням, крім партійних, комсомольських, профспілкових органів, 

слідкувало також Центральне бюро пролетарського студентства та 

Укрголовпрофосвіти. У грудні 1922 р. Укргoлoвпрофoсвіти виділило для 
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робітфаку Київського інституту народної освіти 25 тис. руб. Під інтернат для 

майбутніх слухачів надавалося 4-х поверхове приміщення за aдресoю вул. 

Енгельса, 25 (сучасна Лютеранська). Першими деканами факультету були 

Володарський (грудень 1922 – лютий 1923) і заступник політ-комісара 

інституту Загорський [265, c.279-280]. Керівництво інституту та парторганізація 

виділили для викладання на робітфаці досвідчених викладачів. Викладацький 

склад налічував 15 осіб [202, c.267]. 

Перший набір слухачів на робітфак, який здійснювався навесні 1923 р., 

налічував 103 особи, із яких за соціальним походженням було 63 робітники та 

29 селян, членів КП(б)У – 16, комсомольців – 29, безпартійних – 58. За статтю 

переважали чоловіки, яких було 69 осіб, решта були жінки. 

Другий набір розпочався 16 серпня 1923 р. Загалом, на середину вересня 

1923 р. кількість слухачів на робітфаці Київського інституту народної освіти 

становила 214 осіб, з них 136 – робітників, 66 – селян, 12 – службовців. 53 

слухачі були членами та кандидатами в члени КП(б)У, 84 – комсомольцями та 

кандидатами в комсомол, решта 77 осіб були безпартійними. Отже, як і на 

інших робітфаках, перевага віддавалася робітникам і селянам, які 

приналежністю до правлячої партії та комсомолу (резерву більшовиків) 

засвідчили про свою відданість соціалізму. Безпартійних слухачів була 

меншість, а вихідці із службовців становили практично лише одну десяту 

загальної кількості робітфаківців. Класово-соціальний принцип при прийомі 

слухачів неухильно дотримувався. За статтю із усіх слухачів 121 особу 

становили чоловіки, 93 – жінки. 

Досить цікавим був національний склад слухачів Київського інституту 

народної освіти у 1923 р. Із 214 осіб 118 були євреї, 82 – українці, 9 – росіяни, 

решта – поляки. Власне, це свідчило, що євреї, з одного боку, мали кращу 

підготовку, а з іншого, очевидно, проявляли громадсько-політичну активність. 

Крім того, представники єврейського середовища менше орієнтувалися на 

роботу у виробничій сфері, вони тяжіли до сфери культури, освіти, медицини. 
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Так як Київський інститут народної освіти в перспективі готував вчителів 

насамперед для українських шкіл (у квітні 1923 р. ХІІ з’їзд РКП(б) проголосив 

курс на коренізацію), то росіян серед слухачів не було багато. Та і серед 

міського населення Києва, не говорячи уже про селян, вони не становили 

значної національної громади. Переважна більшість росіян та російськомовного 

населення знаходилася на півдні та сході України. 

27 липня 1924 р. у зв’язку із завершенням навчального року на засіданні 

педради Київський інститут народної освіти  було розглянуто стан успішності 

слухачів робітфаку. Результати не були втішними. Від навчання звільнили 3 

особи, переведено на другий рік, але із завданнями на літо, 84 особи, залишено 

на повторний курс – 4 особи. Цифри свідчать, що значна частина слухачів 

робітфаку не могла своєчасно і належним чином опанувати навчальну 

програму. 

Наприкінці 1924-1925 навчального року в КІНО навчалося 248 

робітфаківців, із них 139 робітників, 94 – селяни, 15 – службовців. Переважна 

більшість – 190 осіб – належала до КП(б)У (77 осіб) і комсомолу  (113 осіб). За 

статтю 156 осіб становили чоловіки, 92 особи – жінки.   

Влітку 1925 р. робітфак КІНО здійснив свій перший випуск. Завідувач 

учбової частини інституту професор М.К. Грунський, звертаючись до перших 

випускників (20 липня 1925 р.), сказав: «Тяжкою працею, великою роботою 

дійшли ви до вищої школи» [102, c.4-6]. 

Але необхідно зазначити, що молодь не проявляла великої 

зацікавленості до робітфаків при інститутах освіти. Загалом, як зазначав 

заступник наркома освіти Я. Ряппо, педагогічні виші були найбільш 

непопулярні в той час. І це не дивно. Справа в тому, що навіть на середину 

1920-х рр. учителі отримували коштів лише на задоволення 50% їхніх 

елементарних життєвих потреб [271, c.94]. Поганим було житлове забезпечення 

вчительства, бюрократичний апарат спілки робітників освіти мало дбав про 

захист їхніх професійних прав. Так, зарплата вчителя 1 концентру в 
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Зинов’ївську (сучасне м. Кропивницький) складала 50 руб., а некваліфікований 

робітник (чорнороб) на заводі «Червона зірка» отримував 61 руб. У Полтаві, де 

не було великих промислових підприємств, вчитель отримував стільки ж, 

скільки чорнороби на електростанції. У сільській місцевості зарплату вчителів 

прирівнювали до зарплати конюхів і різноробочих. Наприкінці 1925 – початку 

1926 р. незадоволення вчителів своїм становищем загострилося настільки, що 

ДПУ повідомляло про підготовку вчительських страйків. Вчительство 

залишалося найменш забезпеченою групою інтелігенції. Саме тому випускники 

робітфаку при Київському ІНО, незважаючи на пільги при вступі до інституту, 

завершивши підготовчі курси, прагнули продовжити навчання в престижніших 

сільськогосподарських або індустріально-технічних вишах. З першого набору 

слухачів робітфаку КІНО на основні факультети вступило 74 особи, а в 1929 р. 

повний курс навчання змогли завершити лише 30 осіб [265, c.280-281]. Отже, 

на робітфаки інститутів народної освіти часто набиралася слабо підготовлена і 

мало зацікавлена молодь. Але командно-адміністративні методи, які 

насамперед застосовувалися до членів КП(б)У та комсомольців, та так звані 

рознарядки забезпечували набір слухачів на робітфаки інститутів освіти.  

Загалом, щорічний прийом слухачів на робітфак при КІНО становив в 

середньому 100 осіб. Більшість із них становили селяни та робітники з нижчою 

або домашньою освітою, члени або кандидати в члени КП(б)У, комсомольці. 

Усі вони мали рекомендації партійних, комсомольських, профспілкових 

організацій. 

Робітфак Київського інституту народного господарства (КІНГ) розпочав 

роботу у 1923 р., нараховуючи 227 слухачів. Їхній соціальний і партійний склад 

цілком відповідав вимогам більшовицької влади: 167 робітників та 42 селянина, 

65 членів КП(б)У, 33 кандидата в члени партії, 67 комсомольців [195, c.3].  

На робітничих факультетах створених при Київському політехнічному 

(КПІ) і сільськогосподарському (СГІ) інститутах у 1923 р. навчалося 438 

слухачів, із них 258 осіб – робітники, 155 – селяни, 18 – службовці, 7 – 
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представники з інших соціальних груп. Партійний склад виглядав так: 170 осіб 

– члени і кандидати в члени КП(б)У, 71 особа – комсомольці [195, c.88]. Отже, 

соціальні та політичні вимоги до формування контингенту робітфаківців 

витримувалися в усіх вишах. 

У жовтні 1924 р. було відкрито робітничий факультет при Київському 

медичному інституті (КМІ) [66, арк.34]. Хоча студенти та робітфаківці 

інституту перебували на державному утриманні, але їхнє становище було вкрай 

важким: не вистачало гуртожитків, а харчування було недостатнім.  

Загалом, на початок 1925 р. в Києві функціонувало 6 робітничих 

факультетів, де навчалося понад 1387 слухачів: при КІНО – 248 осіб, КІНГ – 

224, КПІ – 392, СГІ – 195, КМІ – 94, КВР – 234 [86, арк.9, 87, арк.58а, 88, 

арк.85]. Термін навчання на робітфаках з початку їх створення становив два 

роки, а потім був збільшений до трьох років. Це було зумовлено тим, що 

недостатній освітній рівень слухачів не давав їм можливості засвоїти програму 

навчання впродовж двох років. З іншого боку, вступ до вишів і навчання в них 

вимагали від робітфаківців більшого обсягу знань. 

Аналогічна картина спостерігалася на робітфаках в інших регіонах 

радянської України. Так, 1921 р. у великому індустріальному центрі республіки 

Катеринославі (нині м. Дніпро) було відкрито робітничий факультет при 

гірничому інституті ім. Артема. Перший набір слухачів був здійснений у     

1922 р. На навчання відібрали 200 осіб з Катеринославщини та Донбасу. Із них 

95 % становили кваліфіковані робітники. У звіті факультету, за січень-липень 

1923 р. зазначалося, що з початком 1923 р. навчалось 210 студентів, а з 1 

лютого – 221. Отже, кількість робітфаківців дещо збільшилася у ході самого 

навчання, що свідчило про зацікавленість факультетом. За професійним  

складом слухачі робітфаку розподілялися так: 69 осіб (33%) – гірники, 99 осіб 

(53,5%) – металісти, 3 особи (1,5%) – столяри, 4 особи (2%) – шофери. Із усього 

загалу слухачів 62 (29%) були членами КП(б)У, 63 (30%) – комсомольцями 

[195, c.87]. В подальшому кількість робітфаківців зростала. У 1925 р. 
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нараховувалося уже 343 слухачі, з яких 304 – робітники, 30 – селяни, 9 – 

службовці. Три четвертих складу робітфаку становили комуністи (150 осіб) і 

комсомольці (103 особи).  За національним складом серед робітфаківців 

домінували українці (182 особи), що відповідало політиці українізації, та 

росіяни (124 особи), питома вага яких серед робітників Катеринославщини та 

Донбасу була досить помітною [195, c.68]. Станом на 1926 р. робітничий 

факультет закінчили 316 слухачів [66, арк.109]. 

Робітничі факультети відривалися не лише у вишах великих 

індустріальних центрів, а і в інститутах значно менших міст, де були вищі 

навчальні заклади, які готували спеціалістів для промисловості та сільського 

господарства. Так, 19 вересня 1922 р. розпочалися заняття на робітничому 

факультеті при політехнічному інституті у м. Шостці. Навчання на факультеті 

розпочали 209 осіб. Але підготовка робітфаківців не була організована 

належним чином. Підручники, інші навчально-методичні матеріали були 

відсутні, знання слухачі отримували лише на аудиторних заняттях.  

У Луганську в травні 1922 р. відкривається робітничий факультет ім. 5-ї 

річниці Жовтневої революції, який працював при Донецькому інституті 

народної освіти. Станом на 25 листопада 1923 р. тут  навчалось 132 слухачі, з 

них 65 – робітники, 32 – службовці, 30 – селяни, 5 – представники інших 

соціальних груп. Понад третину робітфаківців складали комуністи (26 осіб) і 

комсомольці (30 осіб) [22, арк.61]. Вкотре це засвідчувало, що при формуванні 

контингенту слухачів на всіх робітфаках пріоритет віддавався тим, хто 

засвідчив свою відданість так званій справі більшовицької партії. 

У липні 1922 р. було відкрито робітфак при сільськогосподарському 

інституті імені ІІІ Інтернаціоналу в Кам᾿янці-Подільську. Матеріальне 

забезпечення робітничого факультету було недостатнім: не вистачало 50% 

аудиторій, підручниками було забезпечено трохи більше половини слухачів, 

лабораторії були обладнані лише на 5-10%. Основну масу слухачів складали 

селяни, фабричні робітники, залізничники, поліграфісти, ковалі. Так, весняний 
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набір травня 1923 р. налічував 213 слухачів, із них 152 особи – селяни та 61 

робітник. Кожен четвертий слухач був пов’язаний із членством у партії або 

комсомолі: 31 (11,9%) член партії, 9 (3,9%) кандидатів і 27 (10,3%) – членів 

комсомолу [396, c.80].  

25 листопада 1923 р. відкрився робітничий факультет при Ніжинському 

інституті народної освіти, де до навчання приступило 62 слухачі. Їхній 

соціальний і партійний склад був таким: 29 осіб – селяни, 19 осіб – робітники, 

14 осіб – службовці, 12 членів партії і 21 комсомолець [22, арк.72]. Отже, 

соціальний та партійний склад робітфаківців відбивав загальні установки і 

тенденції при формуванні контингенту слухачів. 

Термін навчання на робітничих факультетах спочатку охоплював 2 або 3 

роки. Але з 1926-1927 навчального року термін навчання на усіх денних 

робітфаках було збільшено до трьох років. 

Поряд з денними робітничими факультетами створювалася своєрідна 

мережа вечірніх робітфаків. Це, на нашу думку, цілком відповідало концепції 

освіти Наркомосу УСРР, який розглядав вечірні робітничі факультети як 

перспективну та постійну форму підготовки робітників для вступу у виші без 

відриву від виробництва, що економічно було вигідно. Тому, поступово 

частина денних робітфаків реформувалася у вечірні [300, c.66]. Наприклад, 

робітфак при Одеському педологічному інституті на початку 1924 р. було 

переведено на вечірню форму навчання [195, c.70].  

У 1922-1923 навчальному році за пропозицією Центрального бюро 

пролетарського студентства вечірні робітничі факультети почали створюватися 

на базі дворічних підготовчих курсів в інститутах народної освіти і медичних 

інститутах Києва, Харкова та Бердичева, при медичному інституті 

Катеринослава. У 1923-1924 навчальному році розпочав роботу робітфак 

Катеринославського педагогічного інституту. 

Київський вечірній робітничий факультет (КВР) у 1923-1924 

навчальному році працював в приміщені Будинку профосвіти робітників. Але 
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спочатку процес навчання не було організовано належним чином. На робітфаці 

навіть не було програм навчання, не існувало єдиного центру керівництва 

процесом підготовки слухачів. Певною мірою нормалізувати навчання вдалося 

лише в середині другого триместру (зима-весна 1924 р.). Тоді розпочали свою 

роботу предметні комісії, були створені органи управління і контролю за 

навчанням, розроблені програми з усіх дисциплін, закуплено 1000 примірників 

навчальних посібників. Та і склад слухачів укомплектовувався впродовж 

жовтня 1923 – квітня 1924 р. Серед набраних слухачів робітники складали 

89,8% (97 осіб), службовці – 10,8% (11 осіб), члени КП(б)У – 75 осіб, 

комсомольці – 18 осіб. Більшість слухачів робітничого факультету становили 

представники таких виробничих професій: будівельники, деревообладники, 

залізничники, металісти, хіміки тощо. Значно менше було текстильників, 

друкарів, цукроварів, партійних і радянських робітників [65, арк.68-69]. 

Слухачів активно залучали до громадської та суспільно-політичної 

роботи, що відволікало їх від вивчення конкретних предметів. Досить 

зазначити, що на робітфаці працювало 8 гуртків, зокрема, чотири ленінських, 

газетний, літературний, драматичний та хоровий [65, арк.75-76]. Ленінські 

гуртки, яких було аж чотири, забезпечували ідейно-політичну освіту 

робітфаківців. Тут вивчалися догмати марксизму-ленінізму, сталінські 

постулати, політика правлячої партії, формувалося соціально-політичне 

обличчя робітфаківців.  

Житомирський відділ управління губвиконкому 25 травня 1921 р., 

повідомив про відкриття в місті робітфаку і запропонував комнезамам 

направляти своїх представників на навчання. Вже у січні 1922 р. відкрився 

вечірній робітфак ім. Жовтневої революції [191, c.19]. Відомостей про нього 

збереглося мало. Відомо, що з початку свого існування робітфак не мав ні 

приміщення, ні викладачів для проведення занять. Водночас є інформація про 

те, що при робітфаці працювали 2 політичних гуртки. Тобто політичний аспект 

освітньої діяльності робітфаків, включаючи вечірні, скрізь був не просто 
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обов’язковим, а часто просто домінуючим.  

Вечірні курси для дорослих у Миколаєві були відкриті 24 серпня 1922 р. 

Невдовзі їх відповідно до установок компартійної влади реорганізували у 

вечірній робітничий факультет, завдання якого зводилося до підготовки 

слухачів для вишів інженерно-технічного, біологічного та  суспільствознавчого 

профілю. Цікаво, що у складі слухачів цього робітфаку на відміну від інших на 

початку навчання переважали службовці. Із 107 осіб службовців було 58, 

робітників 45, а селян 4. На 1 серпня 1923 р. на вечірньому робітфаці у 

Миколаєві навчалося 139 осіб, із них 62 – робітники, 75 – службовців, один 

червоноармієць і один селянин [191, c.81]. За відсутності іншої інформації, 

переважання серед робітфаківців службовців, очевидно, можна пояснити тим, 

що у своїй більшості вони були комуністами та комсомольцями. З іншого боку, 

можна припустити, що навчатися на вечірньому робітфаці не було багато 

бажаючих серед робітників і селян. Тому, як виняток, до навчання допускалася 

значно більша, ніж на інших робітфаках, частина службовців. 

Наприкінці 1924 навчального року в УСРР налічувалось 17 вечірніх 

робітфаків, на яких перебувало 3189 слухачів [83, арк.94]. Навчання велось 

протягом 3 – 4 років.  

З 1924-1925 навчального року відбулося деяке зменшення мережі 

вечірніх робітфаків. Це зумовлювалося тим, що керівництво Наркомосу УСРР 

на той час вважало, що робітфаки загалом виконали своє завдання та мали 

поступитися професійній школі. На 15 грудня 1927 р. в УСРР налічувалося 10 

вечірніх факультетів: у Києві, Харкові, Миколаєві, Луганську, 

Дніпропетровську, Сумах, Маріуполі, Запоріжжі, Кадіївці. Фінансувалися 

навчальні заклади з місцевих бюджетів, кількість слухачів сягала від 65 

слухачів до 423 [98, c.160]. 

Але у серпні 1928 р. пленум ЦК КП(б)У розглянув питання «Про стан 

вузів радянської України» і запропонував розгорнути мережу вечірніх 

робітфаків у промислових центрах [307, c.410]. Це відповідало проголошеному 
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більшовицькою партією курсу на соціалістичну індустріалізацію, яка вимагала 

нових спеціалістів з вищою освітою. У зв’язку з цим вечірні факультети були 

відкриті в Одесі, на Донбасі та Харкові, а в існуючих значно збільшився набір 

слухачів. Так, на згаданому раніше вечірньому робітфаці Катеринославського 

медичного інституту кількість слухачів зросла у 6 разів і досягла 300 осіб, а на 

робітфаці інституту народної освіти – у 3 рази і складала 100 осіб [324, c.71].  

У відповідності до політики коренізації в УСРР, правда, з деяким 

запізненням створювалися і національні робітфаки зорієнтовані на робітників 

та селян національних меншин, які проживали в республіці. Джерела свідчать, 

що національні робітфаки не мали широкої мережі і не всі національні громади 

в УСРР використовували таку форму підготовки до вишів. 

Як приклад можна назвати створений в 1925 р. при Одеському інституті 

народної освіти (ОІНО) робітфаку для єврейської меншини, який, по суті був на 

той час першим і єдиним національним робітфаком в УСРР. Завдання 

робітфаку полягало в тому, щоб дати можливість єврейським робітникам 

підготуватися на рідній мові до навчання у вищій школі. Слухачі цього 

робітфаку готувалися до вступу на єврейське відділення факультету 

соціального виховання ОІНО [297, c.53]. У перший рік діяльності робітфаку 

планувалося прийняти 25 осіб з усієї республіки, із них з Одеси та Одеської 

округи – 5 осіб. Термін навчання слухачів охоплював два роки [110, c.221-229]. 

У 1932 р. в м. Житомирі було відкрито денний та вечірній польські 

робітфаки при Київському польському педагогічному інституті. Вони діяли як 

один навчальний національний заклад – польський робітфак [336, c.322]. 

Директором робітфаку був призначений Іван Іванович Кравчук. При вступі на 

навчання перевага надавалась представникам польської меншини. Більшість із 

них походили з колгоспників і бідняків.  

На робітфаці вивчались такі навчальні дисципліни, як історія ВКП(б) та 

КП(б)У, російська мова і література, польська мова, математика, фізика, хімія, 

військова справа та ін. Вивчення історії більшовизму польським 
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робітфаківцями вкотре засвідчувало, що політику коренізації компартійна 

влада республіки, як загалом і в СРСР, використовувала для свого зміцнення 

серед національних громад. 

Робота польського робітфаку на початку його існування була пов’язана 

із значними труднощами із-за відсутності приміщення. Лише наприкінці 

жовтня 1934 р. питання з приміщенням було тимчасово вирішено на основі 

угоди з Житомирським механічним технікумом, який виділив у користування 

польському робфаку до липня 1935 р. 4 аудиторії з усім обладнанням для 

проведення занять. Крім того, технікум надав кімнату для лекцій і канцелярії, 

робітфаку дозволялось використовувати хімічну та фізичну лабораторію, 

політкабінет. Власне, мова йшла про оренду приміщень та обладнання, за що 

робітфак сплачував механічному технікуму 4 тис. руб. на рік. Вже у 1934 – 1935 

навчальному році на польському робітфаці навчалося 72 слухачі [336, c.322]. 

У 1932 р. при Київському польському педагогічному інституті почав 

діяти польський робітфак в адміністративному центрі Мархлевського району 

Житомирської області (із 41 тис. мешканців цього району у 1926 р. 70% 

складали поляки). Відомо, що у 1934 р. робітфак нараховував 103 студенти, 

основна маса яких були дітьми колгоспників віком 15 – 16 років, які закінчили 

6-7 класів сільських шкіл. Перевага при вступі надавалась полякам (українців 

було не більше 9%). Директором цього робітфаку був Юліан Квасневський. 

Щомісяця студенти отримували стипендію. У 1934 – 1935 навчальному році 

вона складала 45 руб. на місяць. На робітфаці вивчалися  польська мова, 

математика, фізика, хімія, історія, географія і політекономія. На кожному курсі 

слухачі проходили військову підготовку. Факультет проіснував до 1935 р., його 

було ліквідовано разом із багатьма іншими польськими навчальними закладами 

в умовах згортання політики коренізації та ліквідації у 1935 р. національного 

району поляків [336, c.324-325]. 

Але, представники національних громад приймалися не лише до 

національних робітфаків, а і до всіх інших. Адже радянське керівництво в 
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процесі політики коренізації розцінювало всі робітничі факультети як важливі 

освітні структури для підготовки представників національних громад УСРР до 

вступу у виші. Керівництво Народного комісаріату освіти УСРР регулярно 

звертало увагу місцевих освітян на необхідність прийому на робітфаки слухачів 

різних національностей. 

У червні 1923 р. рада з освіти національностей неросійських мов при 

Колегії НКО РСФРР розіслала в національні республіки інструктивний лист, в 

якому вказувалося, що «...при комплектуванні робітфаків в 1923-1924 рр. 

звернути серйозну увагу на притягнення до них широких мас нацменшин… 

основною метою кампанії по прийому на робітфаки є всебічне притягнення та 

надходження пролетарської селянської молоді... і надання їй сприяння при 

надходженні... Вжити заходів, щоб із кандидатів нацменшин, що слабко 

володіють російською мовою, зарахованих на робітфаки, були утворені групи 

посиленого підготування, особливо по російській мові» [258, c.28]. Отже, для 

представників нацменшин відкривався вільний доступ на «звичайні»  

робітфаки, але такі слухачі повинні були посилено вивчати російську мову або 

ж українську, якщо ця мова  застосовувалася в процесі навчання на робітфаці. 

У 1927-1928 навчальному році 53,6% слухачі робітфаків рідною мовою вважали 

українську, 22,4% – російську, 18,2% – єврейську, 0,4% – польську, 1,9% – 

німецьку, 3% – інші мови [160, c.199-200]. 

Зауважимо, що врaхoвуючи вeлику дoмiнaнту пoлітичнoї гeгeмонії 

кoмуністичної пaртiї, iдеoлoгічну за ангажованість, цінність новаторства із цих  

експериментів може бути пoстaвленa пiд сумнiв, aле тe, що урядовi вдалося 

зробити освіту доступною, ніж будь коли, було очевидним. Рівень писемності у 

1920-і рр. виріс з 24 до 57%. Чисельність школярів на радянській Україні 

підстрибнула з 1,4 до 2,1млн. лише на протязі 1923-25 рр. Університети 

реорганізували численні iнститути, де за державні кошти могли навчатися діти 

бідних селян і робітників [397, c.73-84]. 

Вaжливo вiдмітити, що усі цi змiни вiдбувaлися нa фоні політики 
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українiзацiї. Зрoстaлo число українців в урядових установах. Українці 

переважно зосереджувaлися нa нижчих шaблях урядово-партійної ієрархії. 

Радянський уряд не мав іншого вибору, як сформувати і втілити у життя 

законотворчий і виконавчий процес у сферi oсвiти, пeрeвaжно з українцiв, 

спoвнeних вiдчуттям нoвизни, свiдoмoгo звiльнeння вiд стaрoгo світу. Зaгaльна 

i спeціальнa oсвітa ставaлa потребою розвитку суспільства, неодмінною умовою 

його прогресу та вдосконалення. Більшовицька правляча партія розуміла, що 

освіта може стати важливим чинником у політичній боротьбі. Щоб керувати 

діями сотень тисяч людей, треба було передусім впливати на їхню свідомість. 

Тому у поширенні здобутків загальнолюдської освіти культури більшовики 

робили наголос на ідеологічних аспектах. Пoв’язуючи iдеологiю і oсвіту, вони 

обирали найкоротший шлях для змiцнення свoєї влaди. 

У процесі створення та організації діяльності робітфаків формувалася їх 

нормативно-правова і нормативно-інструктивна база, яка визначала не лише 

завдання, функції робітфаків, але і структуру організації управління в них [295, 

c.74].  

Законодавчою гілкою влади був ВУЦВК, який на своїх сесіях розглядав 

і ухвалював правові документи організації, розвитку та діяльності робітфаків. 

РНК УСРР – найвищий орган виконавчої влади радянської України, розробляв і 

видавав декрети та постанови, нормативні акти практичної спрямованості щодо 

функціонування робітничих факультетів. Наркомос УСРР, реалізуючи правові і 

нормативні документи уряду, ухвалював рішення, що стосувалися навчальних 

програм та планів, процедури прийому студентів на робітфаки, порядок 

діяльності приймальних комісій, матеріального забезпечення слухачів 

робітничих факультетів [301, c. 63].  

Правові, нормативні документи, вищих органів влади та управління 

УСРР, присвячені створенню та діяльності робітфаків орієнтували на 

дотримання пролетарських соціальних засад комплектування і функціонування 

нових навчальних закладів [301, c.62]. Тому до організації та функціональної 
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діяльності робітничих факультетів залучалися профспілки, які були масовою 

суспільною організацією робітничого класу. Їхні представники входили в 

комісії Українського головного комітету професійної освіти по 

комплектуванню робітфаків і вишів. Профспілки разом із радянськими 

органами, партійними, комсомольськими та військовими частинами отримали 

право відряджати на навчання до вишів своїх представників.  

Частина постанов і розпоряджень законодавчих і виконавчих органів 

радянської влади уже згадувалася у ході дослідження. Але варто зазначити, що 

13 лютого 1922 р. Наркомос УСРР затвердив «Тимчасове положення про вищі 

навчальні заклади в УСРР» [229, c.7-8], яке визначало роль і місце робітничих 

факультетів у системі освіти. У 1923 р. Український головний комітет 

професійної освіти розробив і видав «Положення про робітничі факультети», 

яким регламентувалося їх діяльність. Положення визначало, що основним 

завданням робітфаків є підготовка робітників та селян до вступу у виші 

впродовж – 2-х років. Навчальні програми та плани мали орієнтуватися на 

вищу освіту. Для вступу необхідно було вміти писати та читати, знати чотири 

дії арифметики, стаж професійної і громадсько-політичної діяльності [94, c.15]. 

У положенні визначалися особливості управління робітфаками. За діяльність 

факультету відповідав ректор та політичний комісар. Але, крім них, 

створювалися інші органи управління: президія, рада факультету, предметні 

комісії. До президії входили декан, його заступник і представник студентства. 

Декан відповідав перед ректором за діяльність факультету. Рада складалася з 

членів президії, голови предметної комісії, представника від студентів, по 

одному представнику від губернського комітету професійної освіти і 

губернської профспілкової ради. Рада факультету діяла як консультативний 

орган, сприяючи декану і президії у вирішенні факультетських справ. До 

компетенції органів управління належали науково-навчальні і адміністративні 

питання [396, c.54]. 

Загалом досить широка мережа робітничих факультетів на території 
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УСРР була сформована впродовж 1920 – 1924 рр. Робітничі факультети ставали 

головними закладами, де готувалося поповнення для радянських вишів. Якраз 

тому Х з’їзд КП(б)У зазначав: «Вузи все більше стають установами, які готують 

нову радянську інтелігенцію з робітників, селян, дітей учителів та різних 

спеціалістів, що служать пролетарській диктатурі» [133, c.343]. 

Робітфаки вимагали значних фінансово-матеріальних ресурсів, яких 

постійно не вистачало. Тому у 1925 р. Наркомос УСРР, орієнтуючись на плани і 

реалії промислового та сільськогосподарського розвитку країни та згідно з 

розробленою заздалегідь стратегією планував здійснити поступове скорочення 

мережі робітфаків та набору слухачів. При цьому зазначалося, що на 1925 р. 

робітфаки вже виконали свою революційну роль і повинні поступитись місцем 

професійній школі як основній ланці освіти. Отже, у планах Наркомосу УСРР 

передбачався більш швидкий розвиток професійної школи, яка б забезпечила 

потреби народного господарства в кадрах. Та впродовж 1925 – 1928 рр. мережа, 

зокрема, денних робітфаків так і не була скорочена, адже адміністративно-

командна система державного управління не могла відійти від установок 

правлячої більшовицької парті. 

При комплектуванні контингенту слухачів робітфаків неухильно 

дотримувався класово-партійний принцип. На навчання партійні, громадські і 

радянські організації відряджали насамперед робітничу та селянську молодь, а 

також членів партії і комсомольців. Партійно-державне керівництво УСРР з 

перших днів створення та функціонування робітфаків постійно орієнтувало на 

необхідність забезпечення серед слухачів робітників, селян, комуністів і 

комсомольців. У 1923 р була підготовлена «Інструкція комісіям робітфаків 

УСРР до прийому 1923 р.». Це був перший  інструктивний документ для 

органів управління робітфаками. Відповідно до «Інструкції» створювалися 

приймальні комісії, які запрошували викладачів для проведення вступних 

іспитів. Приймальна комісія складалася з представників губернського комітету 

професійної освіти (голова), губернської профспілкової ради та декану 
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робітничого факультету. До вступних іспитів допускалися кваліфіковані 

робітники (з трьохрічним виробничим стажем), нетрудові елементи не 

зараховувалися, лише за винятком активних громадсько-політичних та 

військових працівників (стаж три роки). Вступники мали подати документи про 

вік, військовий квиток, дві фотокартки, анкету. У ній зазначалася посада, стаж 

роботи, членство у партії та профспілках, подавалася детальна інформація про 

суспільно-політичну, профспілкову, культурно-освітню діяльність, соціальне 

становище батьків, мотиви вибору навчального закладу. Під час іспитів 

приймальними комісіями, рекомендувалося звертати особливу увагу не на 

формальні знання, а на загальний політичний розвиток, практичні навички. 

Перевага надавалася абітурієнтам з більшим практичним громадським і 

військовим стажем. Робітників приймали переважно на індустріальні, а селян – 

на сільськогосподарські робітфаки [95, c.33-34]. Подібна практика формування 

соціального складу слухачів зберігалася і в наступні роки [301, c.62]. 

Отже, набір на робітничі факультети відбувався шляхом своєрідної 

розверстки через партійні організації, комнезами, профспілки. На початку 

функціонування робітфаків до лав слухачів потрапляли як представники молоді 

без практичного досвіду, так і значно старші за віком селяни та робітники зі 

стажем. Я. Ряппо зауважував, що комплектування робітфаків із дорослих і 

підлітків тимчасове, поки не з’явиться можливість спрямувати молодь до 

профшкіл та шкіл фабзавучу. Робітфаки поступово мали перетворитися на 

навчальну організацію лише для дорослого населення зі стажем. Заступник 

наркома також наголошував, що при досягненні повного обсягу представництва 

робітників і селян у вищій школі зникне завдання робітфаків щодо її 

пролетаризації, а залишиться лише функція підготовки до ВНЗ [180, c.12-14]. 

Як тільки професійна школа зміцніє та задовольнятиме потреби трудового 

фронту, готуючи достатню кількість вступників для вишів, робітфаки буде 

скасовано. До 1930 р. передбачалося реалізувати загальне обов’язкове навчання 

в УСРР, а отже, такі профшколи ставали головним джерелом комплектування 
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вишів [181, c.5]. 

Загальна кількість абітурієнтів при першому наборі слухачів у 1921 р. 

нараховував 2255 осіб [80, арк.14-16] і здійснювався виключно за 

відрядженнями партійних організацій, профспілок та комнезамів [95, c.6-7]. 

Кількість абітурієнтів другого набору того ж року збільшилася у два рази й 

досягла 4 тис. осіб. З них робітники складали 57,4%, а селяни – 32,5% [57, 

c.242]. На робітничі факультети при індустріально-технічних навчальних 

закладах було прийнято в середньому до 80% робітників і 10% селян, а при 

сільськогосподарських інститутах – до 75% селян та 15% робітників. Щодо 

партійності, то на технічних робітфаках було більше комуністів та 

комсомольців (близько 50%), ніж на сільськогосподарських (40%).  

Динаміка прийому до робітфаків за соціальною приналежністю наступні 

роки виглядає так. У 1923-1924 навчальному році робітників становили 61,1%, 

селян – 27,8%. У 1924-1925 навчальному році робітників було – 58,9%, селян – 

32,9%. У 1925-1926 навчальному році робітник становили 45,2%, селян – 47,5% 

[181, c.3]. Серед прийнятих на робітфаки у 1925-1926 навчальному році питома 

вага  робітників становили 51,8%, селян – 42,1%. У 1927 р. на денні робітничі 

факультети було подано 3434 заяви, а на вечірні – 1475. З них відповідно 

зараховано 1728 і 838 чоловік. Робітники становили 63,9%, а селяни – 25,6%, а 

інші – 10,5%. Це пояснюється тим, що було відкрито нові вечірні робітфаки, де 

переважну більшість набраних слухачів становили робітники [160, c.199-200]. 

Партійний склад слухачів мав стабільно високі показники. Про це свідчать такі 

дані: у 1923-1924 навчальному році комуністів було 31,1%, комсомольців – 

29,9%, 1924-25 н. р. відповідно – 39% та 30,9%, у 1925-1926 навчальному році 

членів КП(б)У – 31,9%, членів КСМУ – 36% [382, c.31]. У 1927-1928 

навчальному році члени і кандидати у члени КП(б)У та ЛКСМУ складали серед 

робітфаківців відповідно 37,1% та 41,1% [160, c.199-200, 297, c.52]. 

З 1921 до 1928 р. кількість робітфаків в радянській Україні зросла з 6 до 

39. Соціальний склад робітфаківців на 15 грудня 1927 р. за даними перепису 
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поданий у дослідженні Л.Ф. Шепель [396, c.97]. 

Профіль робітфаку Кількість 

студентів 

Робітники Селяни Службовці Інші 

Сільськогосподарські 1164 25,5 65,9 6,9 1,7 

Індустріально-технічні 3699 78,5 9,4 10,3 1,7 

Соціально-економічні 455 60,0 31,9 7,7 0,4 

Медичні 707 48,7 44,1 6,6 2,5 

Педагогічні 1364 43,3 49,2 5,0 2,5 

Разом 7389 59,6 30,3 8,3 1,7 

 

Отже, в сільськогосподарських робітфаках більшість слухачів становили 

селяни, в індустріально-технічних і соціально-економічних – робітники, а в 

педагогічних та медичних їх було приблизно порівну.  

Серед слухачів переважала молодь, вік до 18 років становили 0,9 % 

робітфаківців, 18-23 роки – 53,3%, 23-30 – 30,9%, понад 30 – 5,9% [396, c.97]. 

Дані таблиці засвідчують, що політика комплектування слухачів 

робітфаків переважно з робітників та селян втілювалася успішно. Але 

компартійна влада ретельно контролювала цей процес і постійно давала 

директивні вказівки щодо неухильного дотримання класово-партійного 

принципу при відборі робітфаківців. 13 квітня 1927 р. вийшов  циркуляр ЦК 

ВКП(б) «Про поліпшення соціального складу при прийомі до вузів, на 

робітфаки і технікуми». У ньому зазначалося, що прийом 1926 р. у республіках 

сприяв підвищенню рівня підготовки, проте погіршився соціальний склад, 

тобто зменшилася кількість робітників. Рішенням ЦК ВКП(б) передбачалось 

збільшення навчальних місць для робітників на денних та вечірніх робітфаках. 

У постанові «Про підсумки прийомів до вузів у 1927 р.» ЦК ВКП(б) зазначав, 

що у 1927-1928 навчальному році збільшився відсоток робітників при прийоми 

на робітфаки й до вишів, але водночас вказувалося на недоліки діяльності 

робітфаків: недостатня увага при прийомі представникам нацменшин та 
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невиконання директиви про підвищення відсотка безпартійних робітників і 

селян [127, c.33]. Таким чином, партійні директивно-командні вказівки і 

прискіпливий контроль за їх реалізацією забезпечували класовий принцип 

формування лав слухачів на робітничих факультетах.  

З 1928 р., коли розпочалася форсована індустріалізація, яка вимагала 

значно більшої кількості спеціалістів з вищою освітою, роль робітничих 

факультетів значно зросла. Підтвердженням цьому є спеціально прийнята ЦК 

ВКП(б) постанова «Про робітничі факультети» (вересень 1927 р.), в якій 

зазначалося: «Ще протягом декількох років робітфаки будуть головним 

каналом для просування у вузи робітничо-селянської молоді та єдиним каналом 

для вступу у вузи дорослих робітників, селян і членів партії» [251, c.49]. ЦК 

ВКП(б) вказав на необхідність зміцнення мережі робітфаків, подальшого 

поліпшення організації навчальної процесу в них, покращення підготовки 

молоді до вступу у виші. При цьому особливий наголос робився на збільшенні 

проценту промислових робітників і батраків серед робітфаківців. 

Відповідно до партійних вказівок 16 травня 1928 р. РНК УСРР ухвалила 

постанову «Про робітничі факультети» [117, c.117], за якою існуюча мережа 

робітфаків в УСРР зберігалася. У 1927-1928 навчальному році в УСРР 

налічувалося 39 робітфаків, на яких навчалося 7783 слухачі [227, c.84]. 

Соціальний і партійний склад робітфаківців цілком відповідав установкам та 

офіційним вимогам.  

Липневий (1928 р.) пленум ЦК ВКП(б) з метою прискорення підготовки 

спеціалістів поставив завдання досягти «вирішального перелому в темпі і 

методах всієї підготовки нових кадрів» з тим, щоб до кінця п’ятирічки 

«збільшити вдвічі питому вагу інженерно-технічного складу в крупній 

промисловості» [136, c.357]. 

25 травня 1929 РНК УСРР спеціальною постановою визнала необхідним 

відкрити 17 нових денних робітничих факультетів в Житомирі, Херсоні, 

Сталіно (Донецьк), Запоріжжі, Луганську, Артемівську та інших містах 
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республіки. У 1930 р. в УСРР функціонувало 78 робітфаків, де навчалося 14553 

слухачі [324, c.71].  

Листопадовий (1929 р.) пленум ЦК ВКП(б), який розглянув питання 

«Про кадри народного господарства», зобов’язав відповідні органи розробити 

«п’ятирічний план підготовки спеціалістів вищої і середньої кваліфікації і 

будівництва нових вузів і технікумів у відповідності з конкретними потребами 

галузей народного господарства та його окремих районів». Отже, питання 

підготовки кадрів перетворювалося у «найважливіше завдання всієї партії» 

[136, c.357]. Цілком зрозуміло, що виконання вказівок ЦК ВКП(б) потребувало 

як збільшення кількості робітфаків, так і слухачів цих освітніх структур.  

Отже, зростання мережі робітничих факультетів практично безперервно 

відбувалося впродовж 1920-х – на початку 1930-х рр. Їх кількість збільшувалася 

з відбудовою зруйнованого господарства, проголошенням курсу на 

соціалістичну індустріалізацію та здійсненням першого п’ятирічного плану. 

Керівництво Радянського союзу використовувало всі засоби для того, щоб 

залучити народ до соціалістичного будівництва, реалізуючи принцип, 

проголошений на початку1920-х рр.: відкрити двері до освіти для робітників, 

селян та трудової інтелігенції, які беруть активну участь у зміцненні диктатури 

пролетаріату.  

Наприкінці 1920-х рр. значення денних і вечірніх робітничих 

факультетів як своєрідної освітянської структури і форми підготовки робітників 

до вступу у ВНЗ в радянській Україні ще більше зросло. Крім всього іншого, 

певною мірою це зумовлювалося і тим, що в республіці аж до початку 1930-х 

рр. фактично не було середньої загальноосвітньої школи, яка почала 

створюватися лише з    1932 р. Тому робітфаки і на початку 1930 р. залишалися 

важливими навчально-освітніми закладами, що готували робітників і селян для 

навчання у вишах. У привітанні ЦК ВКП(б) до робітфаківців з нагоди 

десятиріччя робітфаків у березні 1929 р. підкреслювалося: «На робітничих 

факультетах, зростають такі кадри командирів нашої промисловості, сільського 
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господарства, державного апарату, культурного фронту, для яких будівництво 

соціалізму є справа свого часу…» [150, c.92]. 

16 травня 1930 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову «Про перебудову 

робітфаків». ВУЦВК і РНК УСРР у лютому 1931 р. затвердили нове 

«Положення про робітничі факультети», згідно з яким вони перебували у 

віданні народних комісаріатів. За цими документами відділення на робітфаках 

реорганізовувались у самостійні навчальні одиниці (економічні, 

сільськогосподарські, індустріально-технічні, педагогічні, медичні, тощо). 

Факультетам які не мали відділень, надавалося цільове призначення з 

прикріпленням їх до відповідних ВНЗ, а у тих містах, де не було вишів, вони 

закріплювались в цілому або ж частково. У постанові вказувалося на 

необхідність підвищення академічної успішності робітфаківців, їх випуски 

повинні були становити не менш як 30% загальної кількості студентів. Строки 

навчання на денних робітфаках залишався 3 роки, а на вечірніх – 4 [251, c.50]. 

У роки першої п’ятирічки (1928 – 1932 рр.) відбулося стрімке зростання 

робітничих факультетів, що спричинялося декількома факторами. Якщо раніше 

існували денні і вечірні робітфаки тільки при ВНЗ, то з розгортанням 

соціалістичної індустріалізації та колективізації сільського господарства почали 

створювати районні робітфаки на промислових підприємствах, а також 

робітфаки при радгоспах та колгоспах. На початок 1930-х рр. дещо 

поліпшились матеріально-фінансові можливості для розширення мережі 

робітничих факультетів, в наявності була необхідна кількість викладачів в 

місцевих інститутах, уже був нагромаджений достатній досвід у сфері 

підготовки робітників і селян до вступу у вузи. Крім того, варто враховувати те, 

що наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. в радянський країні завершилося 

формування адміністративно-командної системи управління, встановився 

режим одноосібної влади. Це були характерні ознаки радянської тоталітарної 

держави. За цих умов любі установки і вказівки вищих органів компартійної 

влади реалізовувалися за допомогою всіх методів і засобів, включаючи, 
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насамперед, командні та адміністративні. При цьому виконання команд та 

вказівок, формально-бюрократичне звітування про вирішення поставлених 

завдань було важливішим за досягнення якісного результату. Не дивно, що за 

таких умов кількість робітфаків в УСРР з 1929 р. по 1935 р. зросла більше, ніж 

в шість разів.  

Динаміка зростання мережі робітфаків впродовж 1920-х рр. розкрита в 

монографії В.В. Липинського [324, c.71] і доповнена автором починаючи з  

1931 р. на основі зібраних матеріалів з Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України та Центрального державного архіву вищих 

органів влади і управління України.  

Роки (на грудень) Число робітфаків Кількість слухачів 

1920 2 287 

1921 9 2000 

1922 13 2307 

1923 17 4450 

1924 33 7150 

1925 31 7489 

1926 30 6802 

1927 31 6635 

1928 не має даних не має даних 

1929 48 9809 

1930 78 14553 

1931 348 55484 

1932 545 80927 

1933 533 89893 

1934 373 65235 

1935 301 57994 
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Дані таблиці показують, що розширення мережі робітфаків та 

збільшення кількості їх слухачів відбувалося по мірі зростання запитів 

суспільства на спеціалістів з вищою освітою та фінансово-матеріальних 

можливостей держави по утриманню цих закладів освіти.  

Лише за один 1931 р. мережа робітфаків  в УСРР  зросла на 270 одиниць, 

а кількість слухачів збільшилася на 40 тис. Подібна ситуація спостерігалася і в 

1932 р., коли кількість робітфаків досягла піку і становила 545 одиниць, а 

загальна чисельність слухачів складала 80927 осіб. У 1933 р. відбулося 

незначне скорочення робітфаків, але кількість робітфаківців зросла до 89893 

осіб, перевищивши рівень 1929 р. більше, ніж у дев’ять разів. Отже, як свідчить 

статистика, форсовані темпи соціалістичної індустріалізації та колективізації 

сільського господарства, які застосував сталінський режим наприкінці 1920-х – 

на початку 1930 рр., супроводжувалися різким зростання кількості слухачів 

робітничих факультетів, мережа яких не завжди виправдано під кутом якісної 

підготовки була поширена на підприємства, колгоспи і радгоспи.  

У 1934 – 1935 рр., як свідчать дані таблиці, відбулося досить помітне 

скорочення мережі робітфаків. Деякі з них реорганізуються в спеціальні курси, 

школи робітничої молоді, інститути, інші об’єднуються або взагалі 

закриваються. На початок 1935 р. в УСРР їх кількість скоротилася до 301, 

істотно зменшилася кількість слухачів. Але до середини  1930-х рр. робітфаки, 

по суті, ще залишалися важливим джерелом комплектування навчальних 

закладів вищої та середньої спеціальної освіти. У 1933 р. робітфаки 

забезпечували 31,2% прийнятих до вишів студентів [227, c.194]. 

Необхідність у масовій підготовці через робітфаки робітників і селян 

поступово відпадала. Уже на середину 1930-х рр. в УСРР на базі комуністичної 

ідеології була значною мірою ліквідована неписьменність і створена 

уніфікована система шкільної освіти, яка включала три типи шкіл – 

чотирикласну, семикласну і десятикласну середню школу. Середня школа 

почала готувати молодь для вступу у вищі навчальні заклади. 
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Отже, в період створення та формування робітничих факультетів під час 

зародження УСРР важливе місце відводилося виникненню та встановленню 

законодавчої процедури, спрямованої на регулювання суспільних відносин, що 

містили норми права, які розраховані на неодноразове застосування в 

суспільстві. Нормативно-правова база робітничих факультетів мала свою 

структуру вищих органів влади і управління. Законодавчою гілкою влади був 

ВУЦВК – найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий та контролюючий 

орган державної влади УСРР у період між Всеукраїнськими з’їздами рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Він мав право зупиняти 

чинність, скасовувати і змінювати акти всіх нижче стоячих органів влади та 

управління. На своїх позачергових сесія розглядав питання розвитку і 

діяльності робітфаків. ВУЦВК утворював РНК УСРР – найвищий орган 

виконавчої влади радянської України, який одержав право розробки і видання 

декретів та постанов, в тому числі й прийняття нормативних актів,  подаючи їх 

до розгляду на сесії ВУЦВК. Наркомос УСРР відповідав за розробку 

навчальних програм та планів, процедуру прийому студентів до ВНЗ, наводив 

перелік документів, необхідних для вступу до вишів, з’ясовував порядок 

діяльності приймальних комісій. 

На допомогу вищим органам влади та управління УСРР в розробці 

нормативно-правових документів присвячених утворенню і діяльності 

робітфаків, постійну підтримку надавали профспілки, а саме Український 

головний комітет професійної освіти (комітет регламентував їх діяльність і 

визначав особливості управління робітничих факультетів) та ЦК 

ВКП(б)(комітет видавав циркуляри з питань соціального складу при прийомі до 

вузів, в тому числі й до робітфаків, висуваючи завдання підвищення рівня 

вимог до знань слухачів). Наявні документи дають змогу зрозуміти, що 

провідним  суспільним  і  політичним  принципом  у  відборі  робітничих 

спеціалістів був класовий підхід, який відсував на другий план національні та 

загальнолюдські цінності. Вирішального значення набувала політика уряду, що 
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визначала конкретні цілі розвитку суспільства, формування кадрів радянської 

інтелігенції в 1920-х рр., як бачимо, утвердженням диктатури пролетаріату з її 

адміністративно-командною системою партійно-державного управління 

країною, що обумовило ідеологізацію робітфаків. 
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2.2. Матеріальне та фінансове забезпечення робітфаків 

 

Прийшовши до влади, більшовики переймалися питанням оволодіння 

вищою школою, але гостро відчувалися проблеми її фінансування. Водночас 

ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі значною мірою 

залежала від рівня матеріального забезпечення науково-педагогічних кадрів, 

студентів, слухачів робітничих факультетів. Радянська влада прагнула у 

найкоротший час підготувати нових, відданих справі соціалізму спеціалістів 

для науки, культури та економіки. 

Загальна і спеціальна освіта завжди займали важливе місце в політиці 

кожної держави, адже саме освіті, зокрема, вищій, відводиться велика роль у 

розвитку суспільства і розв’язанні його проблем. Освіта була і є неодмінною 

умовою розвитку та прогресу суспільства. Від того, наскільки якісно вища 

освіта виконує свої функції, залежить майбутнє суспільства. 

Висококваліфіковані спеціалісти, фахівці з вищою освітою значною мірою 

визначають долю держави, її безпеку, незалежність і добробут [291, c.64] .  

Як уже зазначалося, у 1920-х – на початку1930-х рр. важливу роль у 

виконанні класового замовлення радянської влади на підготовку робітників і 

селян до вступу у вищі навчальні заклади відігравали робітничі факультети. 

Робітфаки стали структурною складовою вишів і завдяки домінуванню у них 

робітників, наявності комуністів та комсомольців значною мірою визначали 

процес пролетаризації вищої школи. З іншого боку, поповнення студентів 

вихідцями із робітфаків, які часто не мали відповідної бази знань, суттєво 

впливало на якість підготовки фахівців [291, c.64].  

Створення робітничих факультетів сприяло, за словами наркому освіти 

СРСР А.В. Луначарського, полегшенню пролетаріату фактично завоювати ці 

вищі школи для себе.  

Зрозуміло, що розвиток мережі навчальних закладів перебував у прямій 

залежності від стану фінансування та навчально-матеріальної бази. Складна 
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соціально-економічна ситуація в радянській Україні на початку 1920-х рр. не 

могла не позначитися на забезпеченні робітфаків. Вищі навчальні заклади 

(інститути, технікуми), робітфаки функціонували у важких умовах: 

незадовільною була матеріально-технічна база, не вистачало гуртожитків, 

продовольства, їдалень, кваліфікованих викладачів, підручників, навчальних 

посібників. Все це негативно позначалося на навчанні та здоров’ї студентів 

[291, c.64].  

Фінансування навчальних закладів у 1920-х рр. здійснювалось 

централізовано, переважно з республіканського бюджету. Але на потреби 

студентів із бюджету НКО УСРР виділялися незначні кошти, які, до того ж, 

досить часто затримувались або виплачувались частково [291, c.64].   

Певні суми виділялися місцевими бюджетами. Проте, до середини 1922 

р. основним джерелом фінансування освіти залишався державний бюджет. 

Кошти на утримання мережі закладів освіти щомісяця виділялись на засіданнях 

РНК УСРР і надсилались до Наркомосу. Так, в листопаді 1921 р. на 

фінансування закладів професійної освіти було виділено 2200 млн. руб. Але ця 

сума була недостатньою для фінансування зростаючої мережі професійної 

освіти [324, c.86-87]. 

Ефективне функціонування робітничих факультетів, якість підготовки 

слухачів значною мірою залежали від фінансового та матеріального 

забезпечення. Фінансове становище робітфаків на початку їхньої діяльності 

було надзвичайно скрутним. Я. Ряппо зауважував: «Ні житла, ні харчів, ні 

стипендії не мали робфаківці на першому році свого існування» [180, c.12]. 

Таке визнання номенклатурного працівника Наркомосу УСРР 

засвідчувало вкрай важке матеріальне становище робітфаків в умовах політики 

«воєнного комунізму», яку більшовики здійснювали до весни 1921 р. Не 

вистачало всього: аудиторій, підручників, обладнаних належним чином 

кабінетів та лабораторій, гуртожитків, продуктів.  

Першочерговим завданням стало забезпечення слухачів робітфаків 
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житлом та продовольством. 31 травня 1921 р. РНК УСРР ухвалила постанову 

«Про забезпечення робітничих факультетів гуртожитками» [82, арк.155], 

відповідно до якої виконкоми місцевих рад мали організувати гуртожитки 

поблизу навчальних закладів. На одного мешканця гуртожитку передбачалося 

не менше одного сажня (близько 4-х кв. м) корисної площі. Гуртожитки мали 

забезпечуватися меблями відповідно до кількості мешканців, білизною, 

кип’ятильником тощо. Але житла катастрофічно не вистачало. Житловий фонд  

України зазнав значних втрат внаслідок бойових дій. Для його відновлення 

потрібні були як певний час, так і значні кошти. Тому виконання органами 

місцевої влади постанови уряду радянської України наштовхувалося на значні 

труднощі. 

У липні 1921 р. третя сесія ВУЦВК зобов’язала господарські організації 

вжити якнайрішучіших заходів для створення матеріально-технічної бази 

професійно-технічної освіти, підготувати для навчання приміщення та 

забезпечити студентам та слухачам необхідні побутові умови. У контексті 

рішень сесії ВУЦВК 1 лютого 1922 р. ухвалив постанову «Про матеріальне 

становище робітничих факультетів», в якій вкотре зобов’язав місцеві органи 

влади впорядкувати студентські гуртожитки [307, c.137]. Надавати допомогу 

вишам в облаштуванні робітфаківських гуртожитків мали виконавчі комітети 

Рад депутатів трудящих. На Українську раду народного господарства та 

Південне бюро Всесоюзної центральної ради професійних спілок (ВЦРПС) 

покладалося забезпечення слухачів робітфаків необхідним одягом і білизною. 

Виконуючи рішення ВУЦВК, Українська рада народного господарства 

виділила з власних фондів для тих, хто потребував цього особливо гостро, 1 

тис. комплектів білизни, 500 гімнастьорок, 100 вовняних штанів, 250 бушлатів 

[396, c.102]. 

У 1922 р. Український головний комітет професійної освіти підготував 

«інструкцію уповноваженим по господарській частині робітфаків». Згідно з 

нею, запроваджувалася штатна посада уповноваженого з господарства 
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робітфаку. Уповноважений призначався із студентського середовища на 

загальних зборах і затверджувався губернським комітетом професійної освіти. 

Обов’язки уповноваженого передбачали нагляд за використанням обладнання, 

своєчасне отримання і розподіл продовольства для студентів, поліпшення 

житлових умов та інші організаційно-господарські функції [95 c.31]. 

На практиці виконати рішучі вимоги вищих законодавчих і виконавчих 

органів влади було неможливо через відсутність необхідних матеріально-

фінансових засобів. Наприклад, більшість гуртожитків Харкова не 

опалювалися, у них не працювала каналізація, не було води. 30% харківських 

студентів жили у сирих помешканнях або ж через відсутність місця в 

гуртожитку змушені були мешкати на околицях міста далеко від вишів. Були й 

безпритульні, що ночували де прийдеться: в якихось ящиках, на вокзалах, 

удаючи з себе подорожніх тощо [341, c.85]. 

У документах того часу відмічалося, що інтернати ВНЗ утримувалися то 

подачками адміністрації вишів, то за рахунок крихітних коштів студентських 

економічних організацій. Більшість інтернатів ВНЗ, окрім інтернатів при 

робітничих факультетах великих вишів, не мали як елементарного обладнання, 

так і господарського обслуговування. Гуртожитки КПОПУЧу не мали під 

собою твердої матеріальної бази й існували з року в рік без планового 

фінансування за рахунок субсидій, що завжди запізнювалися. «Не слід 

дивуватися тому, що гуртожитки помалу руйнуються, погано устатковані, а 

відсутність світла і води в гуртожитках КПОПУЧу явище звичайне… Умови 

життя в них, ще гірші, ніж у гуртожитках вузів, а це погано відбивається як на 

учбовому успіху, так і на стані здоров’я слухачів», – вказувалося в доповідній 

записці наркомату освіти до РНК УСРР в 1926 р. [341, c.85]. 

Щодо робітничих факультетів, то радянська влада намагалася надати їм 

дещо більшу матеріально-фінансову підтримку, зокрема, тим робітфаківцям, які 

були одружені. Так, на робітфаці ХТІ був відкритий дитячий садок і піонерська 

кімната. Робітфаківцям виділялася речова допомога. Наприклад, у 1923 р. було 
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виділено 557 пар черевиків, 400 комплектів штанів та гімнастерок, 64 пальто. У 

1928 р. їм було підвищено розміри стипендії до 30 руб [344, c.60]. Отже, при 

фінансуванні потреб вищої школи покращення матеріального стану слухачів 

робітфаків було одним із пріоритетних, хоча далеко недостатнім як свідчать 

документи. Саме робітфаківці складали переважну більшість мешканців 

гуртожитків у 1920-х – на початку 1930 рр. Чисельні документи допомагають 

нам правдиво побачити і оцінити картину життя в гуртожитках, підкреслюючи 

велику скупченість студентів, потребу в ліжках, стільцях, столах. У одному із 

них, зокрема, зазначається: «У кімнатах мешкає по 35–40 осіб, на одну особу 

приходиться 0,8 кв. сажнів. Кімнати сирі … Ліжок одинадцять на 35 чол., із 

постелі видані тільки матраци, вішалки немає, п’ять столів. На одну табуретку – 

три-чотири претенденти. Лише у деяких кімнатах є електричне освітлення, а в 

більшості – гасові лампи. … Через відсутність перил загинув студент, після 

чого їх виклали дошками і прикрутили дротом, що також не може 

підстрахувати від нещастя, оскільки не скрізь у коридорах є світло» [72, 

арк.13]. Крім того, незадовільним було устаткування, не вистачало ліжок, 

матраців, постільної білизни, столів, стільців. Слухачам часто доводилося спати 

вдвох на одному ліжку. Я. Афанасьєв у своєму щоденнику записав (15.11.1929 

р.): «Ніч пройшла неспокійно, тому що на одному ліжку довелося спати вдвох. 

Я майже не спав, всю ніч крутився й поглядав у вікно, скоріше б настав 

світанок» [361, c.134]. Подібна картина була типовою для усіх робітфаків УСРР 

протягом тривалого часу. 

А ось як журнал «Студент революції» в 1924 р. писав про стан 

гуртожитку у Катеринославі: «Самих різноманітних розмірів, але однаково 

холодні і незатишні кімнати… Парове опалення діє лише 6 годин на добу, 

студенти сидять в шапках і шинелях. Поганенькі залізні ліжка з порожніми 

матрацами з мішків, а то й взагалі без матраців. У більшості випадків на цих 

ліжках немає ковдр: казенні не видавалися, а власні мали лише 20% слухачів. 

Столів занадто мало для всіх. Рідко-рідко можна побачити лампочку, що 
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звішується зі стелі: у більшості випадків студентам доводилось займатися при 

«коптилках»… У гуртожитку знайшло притулок чоловік 560-570, але майже 

така ж кількість потребує помешкання, для них не має місця» [195, c.65]. 

Становище з наданням житла для слухачів робітфаків залишалося не 

набагато кращим. Значна кількість слухачів, особливо у великих містах, була 

іногородніми. Тому навіть описані незадовільні умови гуртожитку для молоді 

були бажані, бо в противному разі доводилося знімати кутки чи кімнати в 

тісних приміщеннях, на околицях міста, у приміських селах, умови життя в 

яких були далеко не кращими. Наприклад, у 1923 р. у Харкові 67,2% 

робітфаківців проживали в гуртожитку, у знайомих – 12,8%, винаймали житло 

– 5,4%, у друзів – 4,7%, родичів – 2,9%, а 7% слухачів залишалося без житла. 

Подібна ситуація прослідковувалася і в інших містах УСРР [111, c.24]. 

Згідно інструкції НКО УСРР від 22 жовтня 1926 р. «Про порядок 

утримання студентських гуртожитків» всі кпопучівські будинки 

пролетарського студентства, інтернати, що існували до того часу при вишах, 

мали бути передані у безпосереднє відання адміністрації ВНЗ, яка несла всю 

відповідальність за їх господарче обслуговування. Розмір платні за гуртожиток 

встановлювався таким: для робітфаківців і студентів стипендіатів, а також 

студентів, які не отримують стипендію, але звільнені від платні за навчання – 

50 коп. на місяць; студентів, що платять за навчання 50 і менше відсотків – 1 

руб.; для інших студентів (дітей службовців, які заробляють більше 50 руб.), а 

також тих, хто повністю платить за навчання, стягувалася платня за комунальні 

послуги і паливо за відповідними нормами по загальноміському тарифу. НКО 

УСРР в інструкції давав розпорядження щодо закупівлі всього необхідного для 

гуртожитків: «..ліжка належить замовити переважно залізні, військового зразка; 

… ковдри слід купувати шерстяні, військового зразка; … табурети, столи та 

ліжкові тумбочки, повинні придбатися в залежності від кількості мешканців» 

[341, c.86]. 

У Києві 1926-1927 навчальному році гуртожитками були забезпечені 
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лише 24% слухачів,  загалом в Україні – 33%, а у наступному 1927-1928 

навчальному році – 42% [63, арк.63, 69, арк.30]. Щоб хоч дещо поліпшити 

ситуацію з житлом, під гуртожитки надавалися різні приміщення – казарми, 

клуби, пивні тощо. Студентськими гуртожитками стали Лаврський музей і 

знаменитий Михайлівський Собор у центрі Києва. На керамічних плитах 

церкви й на хорах були розставлені сотні ліжок. Усі корпуси Михайлівського 

Собору були пристосовані для потреб студентів [361, c.135]. 

В особливо несприятливих умовах опинялися робітфаківці новачки. 

Свідченням цього було те, що в жовтні 1926 р. до Наркомосу УСРР надійшов 

лист від робітфаківців першого курсу ХТІ: «Живемо у кімнаті, в 

антигігієнічних умовах протягом трьох місяців, яка зовсім не пристосована до 

житла – 67 чол., лежачи на загальних дерев’яних нарах без ліжок, маючи одну 

стіну зала зв’язану з типографією, відокремлену тонкою дерев’яною 

перегородкою з щілинами, вдихаючи свинцевий пил без достатнього повітря, 

завдяки чому були випадки захворювання і відправлення до лікарні» [67, 

арк.14]. 

А спеціальна комісія з обстеження побуту пролетарського студентства 

Харківської міськради взимку 1926-1927 р. надала таку інформацію: «Комісія 

під час обслідування житлових умов слухачів натрапила на страшну картину. 

Наприклад, у будинку пролетарського студентства № 1 в залі мешкає 90 

студентів, столів і стільців нема, ліжко стоїть до ліжка, на всіх є одна лампа. 

Для того щоб готуватися до лекцій доводиться вистоювати спеціальні черги: 

частина студентів уночі спить, а частина працює. Так само і в сусідньому 

помешканні, де мешкало 154 студентів – разом чоловіки і жінки. У той же час у 

будинку в першому поверсі міститься ресторанна. На вул. Чайковській 

студенти живуть в колишніх бараках, які абсолютно не пристосовані до 

зимового житла, побудованих для сезонних робітників. Де холодно, стіни 

мокрі, мало повітря» [67, арк.3]. Загалом у Харкові на грудень 1926 р. в 

тимчасових приміщеннях мешкало 856 осіб нового прийому (по вул. 
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Чайковського №33 – 429 студентів, в клубі ІНО — 158, читальному залі 

Центрального будинку пролетарського студентства – 107, залі для глядачів – 

81, спортзалі ХТІ – 57, залі БПСа № 4 – 24 [67, арк.14]. 

Але поступово мережа гуртожитків все ж таки розширювалася, 

будувалися нові помешкання, а умови проживання слухачів робітфаків і 

студентства УСРР дещо поліпшувалися, хоча і надалі залишалися досить 

тяжкими. Найбільш показовим у цьому плані стало досить швидке зведення 10 

двоповерхових будинків у Харкові (7 з них – з вересня по грудень 1927 р.). Це 

була так звана «Толкачівка». Журналі «Студент революції» переїзд студентів із 

старих гуртожитків до цих будинків порівнював з переходом «з халабуди 

самоїдів до паризького салону». Кімнати вміщували від 4 до 6 осіб. В усіх 

корпусах парове опалення. В одному з корпусів відведено великий зал 

спеціально для читальні, у вільний час студенти могли готуватися до навчання, 

читати газети і журнали, пограти в шахи або шашки [195, c.42-43]. Такі 

новобудови у масштабах республіки навіть наприкінці 1920-х рр. були як 

виняток, хоча радянська пропаганда використовувала ці поодинокі приклади 

для того, щоб подати позитивну картину широких суттєвих і якісних змін у 

забезпеченні студентів і робітфаківців житлом. Водночас навіть нові 

гуртожитки мали суттєві технологічні недоліки, зводилися із неякісних 

матеріалів, швидко ставали малопридатними для використання. Зокрема, у 

вересні 1929 р. зазначалося: «Гуртожитки за стандартною формою, які існують 

у Харкові, Одесі та інших містах, а саме: дерев’яний будинок з глинобитними 

стінами з цегляною обкладинкою… через 2–3 роки починають гнити й будуть 

цілком непридатні для життя» [341, c.88]. Будівництво нових гуртожитків, 

враховуючи більш швидке зростання контингенту слухачів робітфаків, суттєво 

не покращувало їх житлові умови, а інколи вони ставали ще гіршими. Так, із     

17 250 осіб прийнятих на навчання у 1926-1927 рр. (у великих студентських 

осередках) гуртожитками забезпечувалися лише 5 630 студентів, тобто 33%, 

тільки пролетарський склад. У 1927-1928 р. гуртожитками було забезпечено 
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42% студентів, які мали на них право. Студентські гуртожитки залишалися 

неймовірно переповненими [341, c.89]. Отже, навіть у наданні місця для 

проживання в гуртожитках радянська влада у 1920-ті – 1930 рр. застосовувала 

соціально-класовий принцип. 

У січні 1930 р. для вивчення побуту студентства робітфаків вкотре була 

створена спеціальна урядова комісія. Обстеживши стан справ із забезпеченням 

студентів житлом, вона у квітні 1930 р. зазначала, що «житлові умови 

пролетарського студентства надзвичайно тяжкі», а отримання гуртожитку і 

надалі залишається для робітфаківців щорічною проблемою. Повертаючись на 

навчання їм доводиться знову й знову клопотатися про поселення, тому що 

кімната за студентом не зберігається. Як і раніше, кімнати недостатньо 

забезпечені меблями, у гуртожитках не вистачає наволочок, простирадл, 

матраців та ковдр. У стилі командно-адміністративної системи комісія 

пропонувала вжити негайних заходів для поліпшення житлових умов 

робітфаківців та студентів [75, арк.62]. Одночасно було доручено комітету у 

справах вищої школи розробити нові правила внутрішнього розпорядку в 

робітфаківських гуртожитках. Пропонувалося вести найрішучішу боротьбу зі 

всіма порушниками правил внутрішнього розпорядку, а особливо злісних 

притягувати до товариського суду, посилити охорону гуртожитків і не 

допускати вхід без перепусток. Як визнають деякі дослідники, бажання влади, 

громадськості та робітфаківців співпадали: усі бачили «наш гуртожиток 

зразковим, а в зразковому гуртожитку мають жити лише по-справжньому, по-

радянськи культурні люди» [361, c.139]. Але, насправді, вказівки про 

необхідність розробки правил внутрішнього розпорядку в гуртожитка та 

посилення контролю за життям студентів у них свідчили як про незадовільну 

морально-психологічну атмосферу в гуртожитках, так і прояви нездорового 

способу життя. 

Таким чином, забезпечення житлом робітфаківців впродовж 1920-х – 

першої половини 1930-х рр. залишалося болючою і гострою проблемою. 
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Робітфаківці постійно відчували на собі житлову  кризу  та побутову 

невлаштованість. 

З самого початку створення робітфаків дуже складним було питання 

забезпечення слухачів продуктами харчування. В умовах «воєнного комунізму» 

країну охопила глибока продовольча криза, а перехід до НЕПу в УСРР 

поєднувався із збереженням невиконаної за попередній рік продовольчої 

розкладки. Збереження продрозкладки, засуха, яка охопила значну територію 

УСРР у 1921 р., інтенсивне вивезення хліба за межі УСРР призвели до голоду в 

республіці, який охопив близько 8 млн. осіб.  Враховуючи глибоку продовольчу 

кризу, 23 вересня 1921 р. уряд УСРР прийняв рішення про створення при 

учбових закладах підсобних господарств. Комісія робітничо-селянської 

інспекції, яка перевіряла у грудні 1921 р. становище робітничих факультетів 

УСРР, виявила у багатьох робітфаківців малокрів᾿я внаслідок систематичного 

недоїдання, відсутність у гуртожитках меблів та білизни [83, арк.61]. 31 грудня 

того ж року Український головний комітет професійної освіти 

(Укрголовпрофосвіта) розіслав вишам циркулярні листи, згідно з якими ВНЗ, 

робітфакам і технікумам, виділялися ділянки землі, надавався посівний 

матеріал для того, щоб викладачі та курсанти робітфаків самі могли себе 

забезпечити продовольством, працюючи на цих підсобних господарствах [76]. 

Переведення компартійною владою як студентів, так і значною мірою 

викладачів вишів на продовольче самозабезпечення було вимушеним заходом. 

Але праця студентів, робітфаківців на виділеній землі відволікала їх від 

основного завдання – навчання, негативно позначалася на його якості. За таких 

умов сам процес навчання набував формального характеру. 

Питання матеріального становища робітфаків розглядалося на засіданні 

ВУЦВК 18 січні 1922 р. Було вирішено забезпечувати слухачів робітфаків 

продовольчими пайками нарівні з Червоною Армією [79, арк.55]. Така ухвала 

містилася у вже згадуваній раніше постанові ВУЦВК «Про матеріальне 

становище робітфаків» (яка стала чинною 1 лютого 1922 р.). Не лише курсанти 
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військових училищ, а і слухачі робітничих факультетів забезпечувалися 

продуктами харчування, першочергово, як червоноармійці [307, c.137-138]. На 

початку 1920-х рр. на становищі робітфаківців та студентства загалом, як й 

інших верств радянської України, позначилися катастрофічні наслідки голоду, 

гостра нестачею продуктів харчування. Отже, слухачам робітфаків надавалися 

певні привілеї в порівнянні з іншими студентами вузів, вони перебували, хоча і 

в тяжкому, але дещо кращому становищі. Постановою визначалося 

продовольча місячна норма: зерно-хліб 39 фунтів (1 фунт – 409,5 г) або 30 ф. 

муки; 10 фунтів зерно-крупи, солі – 1 фунт, 10 фунтів м’яса, 2,5 фунти жирів і 

30 фунтів картоплі. Ця норма до загальнодержавного харчового прожиткового 

мінімуму в 2700 калорій складала всього 67 %. До того ж і цієї незначної норми 

досить часто не дотримувалися. Приміром, у січні-травні 1922 р. на кожного 

учня робітфаку Харківського технологічного інституту видавалося 

продовольства на 1382 калорій в день, сільськогосподарського – 1703 калорії. В 

середньому в 1922-1923 навчальному році продовольча норма для 

робітфаківців на день складала 2 фунти хліба, 43 золотники м’яса, 24 золотники  

крупи, 3 золотники жирів. А студентський харчовий пайок був зменшений – 

лише 1 фунт хліба і 4 золотники жирів.  

У постанові ВУЦВК у грудні 1923 р. зазначалося, що із згадуваних норм 

продуктів ніякий обід не може бути приготовлений, тому що відсутня ціла 

низка необхідних допоміжних продуктів. Крім того, відсутні в проднормі 

цукор, чай та інші предмети харчування, без яких продпостачання цілком не 

задовольняє дійсну потребу. Було запропоновано встановити для робітфаківців 

нову місячну продовольчу норму: м’яса – 10 фунтів, муки – 56 фунтів, 24 

золотники, крупи – 10 фунтів, жирів – 3 фунти, 72 золотники, сухих овочів – 1 

фунт, 24 золотники, солі – 2 фунти, 18 золотників, перцю – 0,5 золотники, 

цукру – 2 фунти, 48 золотників, лаврового листу – 0,2 золотники, чаю – 0,24 

золотники [355, c.89-90]. 

Отже, в умовах переходу до НЕПу та голоду в УСРР компартійна влада 



106 

 

суворо нормувала та розподіляла досить обмежені продовольчі ресурси  серед 

робітфаківців. Але часто навіть дуже обмежені нормативи не дотримувалися. У 

червні 1922 р. нарком освіти УСРР Г.Ф. Гринько повідомляв ЦК КП(б)У про те, 

що наркомат продовольства не виконує встановлених норм поставок продуктів 

для слухачів робітфаків і студентів загалом. Робітфаківець К.М. Редько записав 

у щоденнику 22 листопада 1921 р.: «Ранком – сухий хліб – якщо є, відсутність 

чаю. За весь день з’їдаю шматок хліба, що зберігається й подорожує зі мною в 

кишені. У вечері також сухий хліб, тому що води з-під крана некип’яченої й 

сильно холодної не вживаю через побоювання занедужати ангіною. Щодня 

витрачаю більше сил, ніж маю можливість відновити їх їжею» [366, c.308]. 

Матеріали часопису «Путь просвещения» говорять про те, що у 

студентських їдальнях робітфаківці мали можливість харчуватися, однак 

кількість обідів була обмеженою. На робітничому факультеті при Київському 

ІНО регулярні обіди видавали лише з 20 березня 1923 р. за контрактом, згідно з 

яким для слухачів було передбачено 100 обідів на місяць, тоді як на робітфаку 

навчалося 103 особи. На сніданок і вечерю слухачі отримували щоденно на 

кожного 1,5 фунта хліба, 5 золотників цукру і стільки ж сала. Продукти 

надходили від Наркомпроду [175, c.266-267]. Незважаючи на те, що їдальні 

тільки абияк підтримували напівголодне існування слухачів робітфаків, в них 

постійно не вистачало місць. Більше того, у вишах багато заяв про зарахування 

на обід залишалися без позитивної відповіді. 

Влітку 1922 р. розпочинається реформування системи матеріального 

забезпечення мережі навчальних закладів. Фінансові витрати з 

республіканських органів державного управління перекладалися на місцеві, 

водночас розширювалися джерела надходження коштів. На грудень 1922 р. 

РНК УСРР виділила Наркомосу 124617 тис. руб., що лише частково 

задовольнила потреби освіти. Тому, Наркомос УСРР здійснив пошук 

альтернативних джерел фінансування. У його звіті за 1922-1923 навчальний рік 

зазначалося, що кошти державного бюджету в доходній частині становили – 
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44,9%, місцевого бюджету – 27,9%. Решта коштів надходили від партійних, 

профспілкових органів, сільських громад, державних підприємств, плати за 

навчання слухачів. У витратній частині бюджету Наркомосу УСРР 52% коштів 

були надіслані на утримання мережі соціального виховання, 28% – професійної 

освіти, 10,8% – політичної просвіти, 4,4% – утримання центрального та 

місцевого апарату, решта – на інші потреби [324, c.87-88].  

В одному із документів за листопад 1923 р. яскраво показується 

тодішній стан харчування слухачів робітфаків і студентів вузів: «32% їдять 2 

рази в день і лише решта харчується відносно терпимо. 12% студентів 

харчується один раз в день, це ¾ фунту чорного хлібу, чашка чаю тарілка супу» 

[341, c.89]. Згідно анкетування, проведеного серед харківських студентів у тому 

ж році, 17,8% відповіли, що обідають коли-не-коли, 40% зазначили – 1–2 рази 

на тиждень буває м’ясо на обід, 22,7% – ніколи не їдять м’яса. Цікаво порівняти 

це анкетування з аналогічним опитуванням проведеним у 1909 р. Тоді 

харківські студенти у своїх зауваженнях про студентську їдальню писали: 

«М’ясо – підошва», «час від часу переходжу на ковбасу, щоб відпочити від 

обідів у студентській їдальні» [341, c.89]. Тоді що ж повинен був писати в 

анкеті радянський студент, який не міг навіть поскаржитися на якість м’яса, 

оскільки, бачив його в їдальні 2–3 рази на місяць, а про таку розкіш як ковбаса 

він і не мріяв?  

Взагалі на сторінках тогочасних часописів, журналів і видань можна 

знайти багато скарг на напівголодне життя студентства: «Прокинешся зранку і 

думаєш, а що сьогодні їсти? Так день-у-день. До біса навчання, коли його 

доводиться так здобувати»; «Гарячу їжу собі можу дозволити лише раз на 

тиждень. Про чай і думати не доводиться» [202, c.267]. 

Звичайно, такий рівень харчування негативно впливав на стан здоров’я 

молоді. Так, медичні обстеження одеських робітфаківців показали невтішні 

результати, засвідчивши, що слухачі потребують покращеного харчування, 

інакше вони стануть «не червоними інженерами і агрономами, а червоними 
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інвалідами» [202, c.271]. 

У другій половині 1920-х рр. стан харчування слухачів робітфаків 

залишався значною мірою незадовільним. Про це, свідчать результати 

опитування робітфаківців Одеси у 1928 р. 51,8% слухачів відповіли, що 

харчуються недостатньо, лише 5% – добре, а 0,3% – зовсім не обідали [137, 

c.38-39]. У часописі Київського сільськогосподарського інституту в 1929 р. 

зауважувалося, що один, два дні не їсти вареної страви звичайне явище для 

студенту цього вишу. Увечері та ранком – окріп з хлібом і дуже велике 

обмеження жирів. 

Стан їдалень на той час (початок 1929 р. їдальня БПС №1 у Харкові) 

описувався так: «Хвилин за 15 подають обід, що завжди холодний. За кожним 

столом, крім сидячих по 4 чол., стоять ще по 2 за кожним стільцем – це так 

звана перша черга. Борщ несмачний. Калорій там дуже мало, жирів не 

почувається зовсім. Деякі хлопці для досвіду пробували обідати по двічі та все 

одно – ситі вони не були… друга страва не краща. М’ясо в котлеті скріплено 

якою хочете вогкістю, тільки не жиром. Підлива має смак дощової води з 

перегаром. Дається одна котлета»[195, c.45]. 

Отже, впродовж 1920-х проблема забезпеченості слухачів робітфаків 

продуктами харчування стояла досить гостро. У першій половині 1930-х рр. 

становище не покращилося. Адже з ліквідацією НЕПу, початком соціалістичної 

індустріалізації у 1928 р. була введена карткова система розподілу продуктів, а 

потім промтоварів, що діяла аж до 1935 р. Органи державної влади намагалися 

надати допомогу молоді, але в умовах обмежених продовольчих ресурсів, а 

потім голоду 1932 – 1933 рр., зумовленого примусовою масовою 

колективізацією та політикою розкуркулювання, добитися хоча б якихось 

позитивних результатів було неможливо, не дивлячись на командно-директивні 

вказівки та розпорядження. Попри різні заходи, спрямовані на підтримку 

робітфаківців, їх становище загалом було ледь задовільним. За таких умов 

стимулювати навчальну працю слухацького контингенту було справою 
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складною. 

Певну роль у поліпшенні побутових умов робітфаківців у1920-ті – 

першій половині 1930-х рр. відігравали комітетами поліпшення побуту учнів та 

студентів (КПОПУЧ), профспілки. Комітети для поліпшення побуту студентів 

(КПОПУЧ) були створені у вишівських містах відповідно рішенню Раднаркому 

УСРР від 10 жовтня 1922 р. До роботи в них залучалися самі студенти. 

Комітети допомагали студентам, слухачам робітфаків знаходити житло, брали 

участь у будівництві та ремонті гуртожитків, студентських їдалень, будинків 

відпочинку [291, c.67].  

Профспілки допомагали КПОПУЧам знаходити певні кошти, 

розподіляти їх між ВНЗ, поліпшувати побутове обслуговування слухачів 

робітфаків. Певні внески здійснювали також громадські організації та студенти 

[396, c.106]. Фінансову допомогу їм надавали підприємства.  

Гроші для потреб комітетів виділялися РНК СРСР (виділив 250 тис. руб. 

для виплат стипендій та ремонту гуртожитків), Наркомосом УСРР (виділяв 

кошти на ремонт гуртожитків). Місцеві радянські і господарські органи, по 

можливості, забезпечували робітфаківців одягом, безкоштовними обідами у 

їдальнях, надавали пільгові квитки для проїзду залізницею. 

Слухачів робітфаків поселяли у Будинках пролетарського студентства 

(БПС), які знаходилися під опікою комітетів та інтернатах при навчальних 

закладах, які були, власне, своєрідними студентськими гуртожитками. 

Як приклад, порівняно активної діяльності окремих КПОПУЧів, можна 

назвати Луганський КПОПУЧ, який зумів організувати власний будинок 

відпочинку. У студентському часописі за жовтень 1925 р. подавалася така 

картина життя відпочиваючих у цьому будинку: «Добра їжа, прогулянки, 

купання та рибна ловля на Донці, ввечері веселі товариські розмови, пісні, 

музика – так проходив непомітно 21 день (термін перебування групи студентів 

в будинку» [195, c.44]. 

Київський комітет опікувався амбулаторією, яка у 1924 р. прийняла 
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близько 42 тис. студентів, в тому числі і робітфаківців, їдальнями, що 

обслуговували 3 340 осіб, будинком відпочинку на 200 осіб. А у звіті про 

обстеження роботи комітету у вересні 1927 р. зазначалося: «Вражає книжкова 

крамниця. По-перше: службовці-студенти. По-друге: її крам має безпосереднє 

сполучення з навчальною справою. Й по-третє: є намір кредитувати 

студентство підручниками та навчальним приладдям… Пущі-Водиця будинок 

відпочинку працює з початку оздоровчої кампанії. Перебувають місяць і 

виключно одні студенти. Кожен студент платить 12 руб., решта за рахунок 

КПОПУЧу. Меню нічим не відрізняється від Святошинського санаторія» [59, 

арк.73]. 

Після утворення такого комітету у м. Харкові в його розпорядження 

перейшли лікарня, амбулаторія і аптека. Вже у 1923 р. студентська лікарня 

імені проф. П. Шатілова за своєю організацією справи і благоустроєм була 

однією з кращих не тільки в УСРР, а й в Радянському Союзі. Влітку 1923 р. у 

50 км від Харкова в сосновому бору на березі р. Донець було відкрито будинок 

відпочинку, що міг обслуговувати щомісяця близько 100 студентів в тому числі 

і робітфаківців. Комітет за власною ініціативою встановив зв’язок з 

Європейською організацією допомоги студентству, за домовленістю з якою 

безкоштовне харчування надавалося близько 2 тис. студентів. Для задоволення 

потреб учнів харківських вишів КПОПУЧ організував виробничі майстерні: 

годинникову, палітурну, кравецьку, шевську, шапкову, перукарню. У них 

працювали майже виключно студенти. Ціни на послуги були значно нижчі від 

ринкових [195, c.123]. 

Отже, КПОПУЧі вносили у нерозважливе, а часто нелегке життя 

слухачів робітфаків і студентства УСРР хоч трішечки яскравих барв, проводила 

помітну роботу по поліпшенню умов їхнього життя і побуту.  

Але загалом, матеріальні труднощі постійно переслідували молодь 

робітничих факультетів впродовж 1920-х – першої половини 1930-х рр. 

примушували вдаватися до різних вигадок, щоб мати можливість якось зводити 
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кінці з кінцями і при цьому ще й встигати  навчатися. Щоправда, влада часто 

більше піклувалася про те, що «в жодному виші не проведено пояснення 

харчових, грошових і житлових труднощів», які були, власне, постійними. 

Вона, насамперед гостро реагувала на негативне або байдуже ставлення 

курсантів робітфаків до політнавчання, залишаючи на другому плані вирішення 

найбільш гострих матеріально-побутових проблем слухачів, напівголодне 

існування та пригнічений психологічний стан багатьох із них. Робітфаківці 

повинні були вірити в «прекрасне майбутнє» і дякувати партії за отриману 

можливість навчатися, тож особисте щастя повинно було вимірюватися, за 

словами В. Маяковського, ростом багатства і сили республіки» [363, c.125]. 

Повсякденне життя слухачів робітничих факультетів скоріше за все 

нагадувало постійну боротьбу за виживання, а мало б навпаки, нагадувати про 

цікаві молоді, студентські роки. Натомість, вони вимушені багато працювати 

для того, щоб заробити на шматок хліба. Звичайно, це негативно впливало на їх 

навчання і стан здоров’я. Таке важке становище породжувало у такому 

середовищі настрої зневіри і апатії, а іноді й ворожості до існуючого режиму. 

Більшовицьке керівництво намагалося використати важке матеріально-

побутове становище робітфаківців для досягнення власних цілей. Взявши за 

основу класовий принцип, правлячий сталінський режим перетворив розподіл 

матеріальної допомоги у дієвий та важливий важіль для проведення політики 

пролетаризації вищої школи, підготовки на робітфаках, а надалі у вишах 

слухняної, відданої справі соціалізму інтелігенції. 

Одним із чинників соціального захисту робітфаківців була стипендія. 

При розподілі стипендіального фонду враховувалося соціальне походження 

особи, лише після згортання НЕПу, коли були ліквідовані економічні основи 

соціальної диференціації, були встановленні інші критерії для розподілу 

стипендій, головними з яких вважалась якість навчання [292, c.260]. Згідно 

постанови ВУЦВК від 1 лютого 1922 р. «Про матеріальне становище 

робітничих факультетів» Наркомос УСРР мав спрямовувати у першу чергу 
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належне грошове утримання робітничим факультетам. Передбачалося 

забезпечити всіх робітфаківців повною державною стипендією. Але при 

відсутності необхідних коштів у державному бюджеті та за умови ще 

несформованих міських бюджетів (почали більш-менш стабільно 

функціонувати лише в середині 1920-х рр. після здійснення грошової реформи) 

всі ці прагнення тривалий час повноцінно реалізувати було неможливо.  

Оргбюро ЦК КП(б)У 5 серпня 1922 р. розробило спеціальне положення 

про організацію комісії з розподілу стипендій. Такі комісії були створені при 

губкомах КП(б)У в Харкові, Києві, Катеринославі та при агітпропі ЦК КП(б)У. 

У положенні передбачалася обмежена кількість стипендій, вони надавалися 

тільки членам КП(б)У, а безпартійним виділялися лише в окремих випадках – 

це великий робітничий стаж, або виняткова обдарованість. Таким чином, влада 

стимулювала набір на робітфаки комуністів та кадрових робітників, створюючи 

для себе в перспективі міцну опору серед студентів вишів.  

До кінця 1922 р. стипендіальні комісії було створено у всіх ВНЗ. Так, у 

грудні 1922 р. стипендіальна комісія Харківського технологічного інституту 

провела перереєстрацію стипендій на основі «пролетарського походження і 

заслуг перед революцією». Усіх студентів, що не підпадали під цю категорію 

виключили зі списку стипендіатів [277, c.290]. 

Питання розподілу стипендій неодноразово розглядалося на засіданнях 

Укрголовпрофосвіти. Так, 16 серпня 1922 р. Укрголовпрофосвіти ухвалив 

рішення про розмір стипендії для робітфаківців, вона мала дорівнювати 

середньому заробітку робітника (7 руб. золотом), для інших студентів ВНЗ 

встановлювались півстипендії (половина робітфаківської 3,5 руб.). У 

циркулярному листі, підписаному секретарем ЦК КП(б)У Д.З. Мануїльським у 

вересні 1922 р., перед місцевими партійними і профспілковими органами 

висувалося завдання перевірки стану справ з розподілу стипендій. А губернські 

комітети мали створити спеціальні фонди для забезпечення робітфаківців-

комуністів [127, c.50].  
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5 грудня 1923 р. вийшла постанова ВУЦВК, згідно з якою дещо 

збільшувався розмір стипендій: для робітфаківців – 8 руб., для студентів 

інститутів – 4 руб [151, c.73]. Але вже 17 грудня ВУЦВК відзначав, що наявних 

стипендіальних грошей недостатньо студентам та слухачам робітфаків  навіть 

для сплати комунальних послуг, не враховуючи культурні, просвітницькі та 

інші потреби, зокрема таких як: придбання необхідних книжок, посібників, 

зошитів, паперу, плати різних членських внесків та інших необхідних витрат. 

За нормативними розрахунками слухач робітфаку мав витрачати приблизно: на 

харчування – 3 руб. 72 коп., сплату комунальних послуг (помешкання, 

опалення, вода, освітлення) – 4 руб. 40 коп., заготівлю і ремонт 

обмундирування – 5 крб., придбання навчальних посібників – 2 руб. 20 коп., 

культурні потреби (театр, газети, різного роду членські внески) – 3 руб. 20 коп., 

особисті потреби (стрижка, гоління, лазня, прання білизни і т. п.) – 1 руб.         

65 коп., дрібні витрати (проїзд, ліки та ін.) – 1 руб. 83 коп. Студенти-

напівстипендіати мали такі ж витрати.  

Враховуючи це, РНК УСРР запропонувала збільшення грошової 

стипендії для робітфаківців до 22 руб. на місяць і стипендіатів вишів – до 12 

руб [25, арк.8-9].  

Статистика за 1923 р. показує, що у ВНЗ радянської України 

виплачувалися 7400 робітфаківських стипендій, 800 півстипендій, 650 

губернських, 1100 господарських (студенти-комуністи мали заключати 

договори з господарськими органами і отримували від них стипендію) [18,   

арк. 8]. Очевидно, що ця статистика, зокрема по стипендіям робітфаківців, не є 

точною. Адже у 1923 – 1924 навчальному році, як зазначалося вище, в УСРР 

було 33 робітфаки із загальною чисельністю слухачів 7150. Можливо частина із 

тих, хто навчався, були відраховані впродовж року, тому і відбулося зменшення 

кількості робітфаківців. Але цифри переконують, що робітфаківці 

забезпечувалися стипендіями краще, ніж студенти. 

Проте, існуючі стипендії не забезпечували мінімальний прожитковий 
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рівень, так як ціни на продукти були високими порівняно із розміром 

стипендіального забезпечення слухачів. Бюджет робітфаківця на місяць мав 

приблизно такий вигляд: витрати на триразове харчування – 15 руб., чай та 

цукор – 95 коп., членські внески – 50 коп., газети – 90 коп., навчальне приладдя 

– 3 руб., платня за гуртожиток – 50 коп., культурні потреби, прання білизни та 

лазня – 55 коп [341, c.91]. Часто стипендії надходили із запізненнями. До 1923 

р. стипендія видавалась у натуральній формі (переважно продуктами 

харчування), що після поступового відновлення економічної сфери та загальної 

стабілізації життя, обумовило втрату нею значення важливого джерела 

матеріального існування Тому робітфаківці у переважній більшості змушені 

були тимчасово або постійно працювати, просити матеріальної допомоги у 

родичів. Ситуацію щодо матеріального стану робітфаківців після відміни 

продовольчих пайків вивчало Центральне бюро пролетарського студентства. На 

початку 1924 р. воно зазначало: «Значно погіршилась і якість, і кількість 

стипендій. Студенти живуть випадковими заробітками. Зафіксовані випадки 

крадіжок, проституції» [277, c.294]. 

Скорочення кількості стипендій призвело до того, що курсанти 

робітфаків почали залишати навчання і повертатися додому. 8 березня 1925 р. у 

ВНЗ Катеринослава спостерігався масовий відплив робітників на виробництво 

[84, арк.5]. Журнал «Комсомолець-агітатор» у зв’язку з цим повідомляв, що 

відсутність і малий розмір стипендій негативно впливають на матеріальний 

стан студентів робітфаків, який не зважаючи на успіхи розвитку народного 

господарства, залишається вкрай тяжким [165, c.59]. Отже, навіть на середину 

1920-х рр. фінансово-стипендіальне, загалом матеріальне забезпечення слухачів 

робітфаків було далеким від необхідного. 

Щоправда, варто зазначити, що переважна більшість курсантів 

робітфаків отримувала стипендії. Крім того, майже половині слухачів 

робітничих факультетів індустріально-технічних ВНЗ регулярно надавалася 

матеріальна підтримка від профспілок, господарських органів, місцевих 
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виконкомів тощо. Наприклад, всі курсанти Донецького гірничого технікуму 

регулярно отримували стипендії, а 42% студентів індустріально-технічних ВНЗ 

м. Одеси у першій половині 1920-х рр. мали матеріальну підтримку з боку 

держави [277, c.295]. 

У листопаді 1924 р. вийшла постанова ВУЦВК і РНР УСРР «Про 

державні стипендії для студентів ВНЗ і робітничих факультетів», за якою 

визначалися джерела надходження коштів для державних стипендій. Такими 

джерелами визнавалися асигнування держбюджету, бюджети державних, 

громадських і приватних підприємств [55, арк.61]. Отже, держава не могла 

сформувати стипендіальний бюджет за рахунок власних надходжень і 

зобов’язувала використовувати для цього фінанси громадських організацій та 

підприємств. Внаслідок цього формально збільшився розмір стипендії, зросла 

їх кількість.  

У лютому 1924 р. ВУЦВК збільшив повну стипендію до 25 руб. на 

місяць (для сімейних 37 руб. 50 коп.) [151, c.73]. Проте зменшувалась 

купівельна спроможність карбованця і збільшувалась чисельність студентства. 

З 1924 р. по 1929 р. чисельність стипендіатів в УСРР збільшилась на 11850 осіб. 

У 1928 р. вже 43,2% студентів та робітфаківців було забезпечено стипендією, а 

у наступному 1929 р. цей показник становив 45,5% [142, c.15, 169, c.22-23]. 

Зважаючи на факт знецінення карбованця, слід зазначити, що незначне 

підвищення стипендії не впливало на поліпшення матеріального стану 

робітфаківців. Зазвичай стипендія була значно меншою за заробітну плату 

вчителя чи службовця і не відповідала мінімальним соціальним потребам.  

Відомості таблиці допоможуть нам краще зрозуміти ситуацію із 

забезпеченням стипендій робітфаків радянської України, а також джерелами їх 

фінансування, станом на 15 грудня 1927 р. [199, c.68]: 
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Робітфаки 

 

Кількість 

стипендій 

У % до 

загальної 

кількості 

Джерела стипендій, % 

Державний 

Бюджет 

Місцевий 

Бюджет 

Організації 

і установи 

Індустріально-

технічні 

1633 44,1 97,3 - 2,3 

Сільсько-

господарські 

1143 98,2 99,1 0,3 0,6 

Соціально-

економічні 

429 94,3 98,4 - 1,6 

Педагогічні 1175 88,1 100 - - 

Медичні 682 96,5 99,7 - 0,3 

Разом 5062 68,5 98,9 0,1 1,0 

 

Статистичні дані таблиці свідчать, що робітфаківці індустріально-

технічних вузів отримували найбільшу кількість стипендії, які надходили з 

державного бюджету, хоча питома вага стипендіатів цих навчальних закладів 

була суттєво меншою порівняно із робітфаківцями інших вишів.  

В УСРР у 1927 – 1928 рр. в середньому стипендіями забезпечувалося 

39,2% студентства. Але реальна картина була дещо іншою. Так 12 044 студенти 

(слухачі денних робітфаків, учні факультетів політосвіти при ІНО) 

забезпечувалися повними 100% стипендіями. Решта, 12 936 стипендіати 

отримувала в середньому 20,3% від рівня стипендії робітфаківців. Розмір 

стипендії залежав також від поясу, в якому містився виш. До першого поясу 

відносився Харків – розмір стипендії 25 руб., до другого – Київ, Луганськ, 

Дніпропетровськ, Сталіно, Артемівськ – 23 руб., до третього – Одеса – 22 руб., 

до четвертого – Вінниця і Миколаїв – 21 руб., до п’ятого – всі інші окружні 

міста – 20 руб., до шостого – більшість ВНЗ поза окружними центрами – 18 

руб. В невеликих містах за відсутністю необхідної кількості стипендій їх 

розділяли між студентами – у такому випадку стипендія становила не більше 7–
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8 руб [341, c.82]. 

На початку 1930-х рр. прослідковується така ж ситуація, оскільки, 

розмір стипендій не забезпечував прожиткового мінімуму. Дійсно, 

збільшувалося число стипендіатів, постійно зростали розміри стипендії і 

утримання одного слухача робітфаку (у 1932 р. – 875 руб. порівняно з 598 руб. 

у 1928 р.). Але не дивлячись на те, що стипендія впродовж 30-х рр. ХХ ст. 

зростала, не відбувалося суттєвого покращення життя слухачів робітфаків, так 

як дорожчали найнеобхідніші речі і продукти харчування, які розподілялися за 

картковою системою, їх неможливо було придбати вільно до ліквідації карток у 

1935 р. Про зростання вартості життя робітфаківців свідчать такі цифри: у 1931 

– 1932 навчальному році вартість обіду в середньому збільшилася із 29 коп. до 

45 коп., а сніданку і вечері відповідно із 16 коп. до 23 коп. Загалом ціни в 

їдальнях дуже різнилися. Так, обід коштував від 30 до 50 коп. У київських 

студїдальнях вартість обідів зросла в 1932 р. до 75 коп. [363, c.116]. 

Функціонування робітфаків було неможливим без їх забезпечення 

викладацькими кадрами і надання їм відповідних матеріально-фінансових умов.  

Основну частину викладацького складу робітфаків на почтаку їх діяльності 

становили представники дореволюційної педагогічної інтелігенції, більшість 

яких була критично налаштована до радянської влади та її політики. Не кожен 

педагог погоджувався викладати на робітфаках, не сприймаючи їх як поважні 

навчальні заклади. Прагнучи видати бажане за дійсне і певною мірою показати 

позитивні результати роботи, Я. Ряппо зазначав, вже за перший рік роботи 

ситуація змінилася на краще. Професура, як підкреслював заступник наркома 

освіти, констатувала, що робітфаківська аудиторія успішно виконує завдання, 

до того ж кваліфіковані робітники засвоювали математичні й точні науки 

краще, ніж колишні гімназисти [382, c.30-34]. Очевидно, можна визнати 

наполегливу роботу робітфаківців, їхнє старання у процесі навчання. Але 

малодостовірним, а точніше пропагандистським, виглядає твердження про те, 

що недостатньо освічені робітники краще засвоювали матеріал, ніж гімназисти. 
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Радянський працівник, таким чином, віддавав належну данину класовому 

принципу, оцінюючи результати навчання робітфаківців, і виправдовував та 

схвалював ініційовану компартійною владою нову форму навчання для 

робітничої та селянської молоді. 

Спочатку до роботи на робітфаках залучали усіх педагогів, що мали 

практичний досвід. Це були професори ВНЗ, педагоги середніх шкіл та 

гімназій, педагоги-початківці. Щоправда, вимушеному залученню старої 

професури на сторону радянської влади на початку 1920-х рр. перешкоджало 

тяжке матеріально-фінансове становище вишів, недостатнє забезпечення 

професорсько-викладацького складу. Тому, партійні та державні органи влади 

ухвалювали постанови про поліпшення матеріального становища цієї категорії 

інтелігенції з метою залучення її до вирішення народногосподарських завдань, 

наукової та викладацької діяльності у ВНЗ і на робітничих факультетах.  

31 жовтня 1921 р. для покращення матеріально-побутових умов життя 

наукової інтелігенції постановою РНК УСРР був заснований «Всеукраїнський 

комітет сприяння вченим» (ВУКСВ). У постанові зазначалося, що комітет 

створюється «для можливого поліпшення становища працівників науки і більш 

успішному здійсненню заходів для забезпечення їм необхідних умов праці і 

взагалі для всякого можливого сприяння їх діяльності». Комітет мав 

забезпечувати правове і матеріальне становище працівників науки, піклуватися 

та допомагати їм і їх сім’ям в разі хвороби чи смерті [307, c.134-135].  

ЦК ВКП(б) у циркулярному листі від 14 грудня 1922 р. «Про роботу 

парторганізацій у вузах і робітфаках» зобов’язував партійні організації вжити 

всіх необхідних заходів для добору викладачів вищих навчальних закладів і 

робітничих факультетів [396, c.112]. Але через нестачу педагогічних кадрів 

часто викладачі мали дуже велике навантаження, читаючи дисципліни 

«широкого профілю». При влаштуванні на викладацьку роботу до робітничих 

факультетів не було обмежень ні у віці, ні в соціальному походженні, ні в 

партійності. На початку роботи робітфаків викладачі у своїй більшості не мали 
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належної освіти та педагогічного стажу, навчання здійснювали українською або 

російською мовами. 

Протягом 1922-1927 рр. пересічно лише 18% викладачів були членами 

партії. Водночас серед слухачів робітфаків партійці становили 76%, що часто 

породжувало досить складні стосунки між викладацьким складом і 

робітфаківцями. Особливо це було помітно щодо тої частини викладачів, яка 

працювала у дореволюційній вищій школі і з упередженням ставилися до 

робітничо-селянського населення [396, 114]. 

Положення РНК від 26 липня 1924 р. «Про викладачів робітничих 

факультетів» [96, c.80] та низка інших постанов партійних і радянських органів 

сприяли тому, що частина старої інтелігенції почала брати участь у будівництві 

нового життя. Багато хто повернувся у виші і був залучений до роботи на 

робітфаки. Їхній професіоналізм забезпечував підготовку робітфаківців у 

найкоротші строки для вступу до ВНЗ.  

Радянська держава намагалася створити необхідні матеріально-побутові 

умови для науково-педагогічної інтелігенції, оскільки не могла обійтися без 

їхньої допомоги. Підвищувалися зарплати, встановлювалися пенсії, надавалося 

житло, премії, пільги, путівки на відпочинок, видавалися продуктові пайки 

тощо. Але в більшості випадків зарплати та пенсії не відповідали забезпеченню 

нормального прожиткового мінімуму, завжди гострим залишалося житлове 

питання. Водночас більшовицька влада встановила жорсткий державний 

контроль над життям та діяльністю науково-педагогічних кадрів вищої школи. 

За таких обставинах викладачі старої школи, представники дореволюційної 

педагогіки не могли працювати та звільнялись, а їх місце займали молоді 

заідеологізовані викладачі.  

Отже, матеріальну базу робітничих факультетів радянської України в 

1920-ті – на початку 1930-х рр. складали переважно корпуси, приміщення та 

обладнання вишів дореволюційних часів. Все це, зазвичай, підтримувалося за 

допомогою косметичних ремонтів та шляхом незначного оновлення 
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обладнання. Головною причиною, що стримувала зростання матеріальної бази 

робітфаків, було недостатнє фінансування мережі навчальних закладів. 

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. 

 

*** 

 

Прообразом робітничих факультетів в УСРР були створені 

більшовиками ще в умовах громадянської війни у 1919 р. для робітників і селян 

так звані «нуль-семестри» або літні підготовчі семестри. Організація мережі 

робітничих факультетів за зразком РСФРР у республіці розпочалося у 1920-му 

році і найактивніше відбувалася у великих індустріальних і освітніх центрах: 

Харкові, Києві та Одесі, де були сконцентровані промислові підприємства з 

численними кадрами робітничого класу, а у вишах працювали кваліфіковані 

викладацькі кадри, без яких неможливо було налагодити діяльність робітфаків.  

Загалом, формування 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 вищі 

навчальні заклади, які готували спеціалістів для промисловості та сільського 

господарства. Робітничі факультети організовувалися, по суті, за галузевим 

принципом при профільних індустріально-технічних, сільськогосподарських 
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(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 робітфаків формувалися організаційні та 

нормативно-правові засади їх функціонування, утверджувалася система 

внутрішнього керівництва та управління. 

Робітфаки індустріально-технічних та сільськогосподарських ВНЗ 

викликали у робітників і селян значно вищий інтерес, ніж робітфаки інститутів 

народної освіти, тому що фінансово-матеріальне забезпечення вчителів в той 

час було чи не найгіршим.   

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. 

Прийом робітників і селян на робітничі факультети здійснювався без 

іспитів або за полегшеною програмою при наявності рекомендацій партійних, 

комсомольських, 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. Комплектування робітничих факультетів переважно з робітників та 

селян здійснювалося під командно-директивним тиском компартійної влади та 

постійним прискіпливим контролем з її боку за дотриманням класово-
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партійного принципу.  

Політика українізації у 1920-ті – на початку 1930-х рр. позначилася на 

національному складі слухачів робітфаків, питома вага українців поступово 

зростала. Коренізація національних меншин в УСРР призвела до створення на 

початку 1930-х рр. деяких національних робітфаків. Але, як свідчать джерела, 

вони були поодинокими, функціонували короткий час і уже до середини 1930-х 

рр. були ліквідовані.  

Так як робітфаки загалом створювалися при ВНЗ, то їх матеріальну базу 

складали корпуси, приміщення, лабораторії та обладнання переважно 

дореволюційних, а також нових вищих навчальних закладів. Але 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. Вищі законодавчі і виконавчі 

органи влади постійно ухвалювали адміністративно-командні за своєю суттю і 

змістом постанови та розпорядження щодо поліпшення житлових та побутових 

умов робітфаківців. Але на практиці їх виконання зазвичай було нереальним 

через відсутність необхідних матеріально-фінансових засобів.  

Відчутних результатів не давало залучення компартійною владою до 

вирішення житлово-побутових проблем студентів та робітфаківців 

господарських та громадських організацій, а також створення комітетів для 

поліпшення побуту студентів (КПОПУЧ). Лише у другій половині 1920-х рр. 
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дещо поліпшилося будівництво гуртожитків та їх облаштування, але 

спорудження студентського та робітфаківського житла відставало від постійно 

зростаючих потреб, особливо наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., коли 

кількість слухачів робітфаків зросла в декілька разів.  

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 рр. виділялися ділянки землі. Власне, 

працюючи на своїх підсобних господарствах, викладачі та робітфаківці мали 

забезпечувати себе продовольством.  

Харчування робітфаківців у їдальнях було також незадовільним через 

неякісні і малокалорійні обіди та їх обмежену кількість.  

У другій половині 1920-х – першій половині 1930-х рр. забезпечення 

робітфаківців продуктами не покращилося, так як у 1928 р. в умовах 

обмежених продовольчих ресурсів була запроваджена карткова система 

розподілу продуктів, що діяла аж до 1935 р., а у 1932 – 1933 рр. в УСРР 

наслідком примусової форсованої колективізації, політики розкуркулення та 

пограбування українського селянства сталінським режимом став голодомор. 

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 
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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. 

Вимушено залучаючи стару професуру до викладання у вишах та на 

робітфаках, компартійна влада намагалася поліпшити матеріально-побутові 

умови науково-педагогічної інтелігенції. Але фінансові та соціальні заходи 

радянської держави не відповідали потребам викладачів робітфаків і 

супроводжувалися жорстким ідейно-політичним контролем за життям та 

діяльністю науково-педагогічних кадрів вищої школи. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ НА РОБІТФАКАХ 

 

Мета і завдання робітничих факультетів з самого початку їх створення 

практично втілювалися у життя в процесі навчально-виховної та громадської 

роботи слухачів. Ефективність і якість навчання на робітфаках визначав рівень 

організації навчального процесу. Впродовж 1920-х рр. відбувався процес 

модернізації навчальної роботи та застосування нових методів, форм, і засобів 

навчання та перевірки знань, які суттєво впливали на якість професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів. Саме так виконувалося соціальне 

замовлення – у найкоротший час підготувати відданих справі соціалізму 

спеціалістів для науки, культури та економіки, студентів з робітничого і 

селянського середовища для вищих навчальних закладів, відпрацьовувався 

механізм, що дозволяв даним соціальним верствам не лише залучатися до 

надбань цивілізації, а й самим брати активну участь в розвитку духовного 

потенціалу нового суспільства, в необхідності якого вони були переконані. 

Адже за словами представників тодішньої радянської влади, таке «ідеологічне 

вторгнення» націлене на те, аби об’єднати політичні завдання пролетарської 

держави зі створенням національної вищої освіти на користь простих людей. 

Незважаючи на усю матеріальну скруту та складне побутове життя, саме ця 

віра дозволяла організовувати і втілювати навчально-освітній процес на 

робітфаках. Тому з перших кроків робітфаківського руху постало питання про 

організацію навчально-методичної роботи, а саме: розробка нових методів 

викладання, створення навчальних планів і програм, посібників. 

Означені питання гостро постали з самого початку створення та 

функціонування мережі робітфаків. Справа в тому, що мережа робітфаків 

створювалася і розширювалася за умов, коли ще не існувало чітко 
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розробленого плану навчально-виховного процесу, не було підготовлене 

навчально-методичне забезпечення. Тому на вирішення цих завдань постійно 

звертали увагу партійні і радянські органами влади. Підтвердженням цього є 

циркуляр ЦК КП(б)У за березень 1922 р., в якому зазначалося, що після 

реорганізації системи професійної освіти, яка відбувалася протягом 1921 р., 

необхідно наступний рік присвятити навчально-методичній роботі [126, c.18]. 

Реалізовував програмні ідеї, організовував навчальний процес на 

робітничих факультетах Народний комісаріат освіти республіки на чолі з     

Г.Ф. Гриньком у співпраці з Вищою радою народного господарства УСРР. 

Комісаріат освіти відповідав за розробку навчальних програм, планів та 

методику викладання на робітфаках. Політичну роботу на робітничих 

факультетах мали забезпечувати органи влади та профспілки. Передбачалося, 

що протягом навчання на робітничих факультетах слухачі набудуть знань, 

достатніх для успішного навчання у виші [294, c.129].  

Першочерговим завданням навчально-виховної роботи на робітфаках 

була підготовка слухачів до вступу у ВНЗ, прищеплення їм комуністичних 

цінностей та ідеології. Основну діяльності робітничих факультетів, таким 

чином, мав становити чітко організований навчально-виховний процес, 

починаючи від прийомних співбесід до переходу курсантів у виші [294, c.129].  

Організувати навчальний процес на робітфаках потрібно було так, щоб з 

допомогою нових форм і методів навчання слабо підготовлені слухачі могли 

досить швидко опанувати знаннями необхідними для продовження навчання у 

вищій школі. Ця особливість мала враховуватися при створенні навчальних 

планів, програм, посібників, розробці методик викладання. Водночас необхідно 

було забезпечити тісний зв’язок навчання з виробництвом [293, c.143].  

З самого початку створення навчальних планів і програм для робітфаків 

зазнало певних труднощів. До їх розробки залучили найдосвідченіших 

педагогів, переважну більшість яких становили представниками 

дореволюційної освітньої системи. Вони прагнули використати досвід, набутий 
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викладачами робітфаків РСФРР, але сприймали робітничі факультети як 

колишню середню школу.  

Тому до навчальних планів включалися всі предмети, що вивчалися у 

середній школі (російська мова та література, математика, креслення і 

природознавство), а також спецкурс обумовлений профілем вишу, до якого мав 

вступати слухач робітфаку. Однак, на думку керівництва, це призводило до 

перевантаження слухачів формальними знаннями, зайвими для подальшого 

навчання у вищій школі [155, c.55-56]. 

Наприкінці травня – на початку липня 1923 р. відбулася перша 

конференція робітфаків УСРР, її учасники ухвалили резолюцію «Загальні 

засади навчального плану і тривалість курсу навчання на робітничих 

факультетах», за якою наголошувалося на необхідності побудови навчальних 

планів з урахуванням їх орієнтації на спеціальність і характер ВНЗ, складовою 

частиною якого є робітфак. Спеціальним спрямуванням кожного навчального 

плану визнавалося: ретельний підбір ілюстративного матеріалу і методів 

вивчення всіх дисциплін відповідно до профілю вишу; запровадження 

оглядового курсу для ознайомлення із спеціалізацією ВНЗ та подальшою 

діяльністю його випускників; перевага основної групи знань – фізико-

математичної, природничо-біологічної або соціально-економічної відповідно до 

типу робітфаку. Навчальне навантаження на слухача становило не більш як 42 

години, 6 днів на тиждень, враховуючи роботу в аудиторії та вдома. 

Нормальним навантаженням для робфаківців вважалося 7 годин на день. 

Аудиторні заняття повинні були не перевищувати 36 академічних годин на 

тиждень, тобто 6 академічних годин на день по 45 хвилин. Навчальний рік 

розподілявся на три триместри з відпочинком. Перший – осінньо-зимовий, 

другий – зимово-весняний, третій – весняно-літній. Це були обов’язкові умови 

для всіх робітфаків. Крім того, було визнано необхідним подовжити термін 

навчання на денних робітфаках до трьох років. Навантаження на вечірніх 

робітфаках становило 4 години на день. Але для слухачів, які паралельно з 
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навчанням продовжували працювати на виробництві, такий графік був 

виснажливим, в зв’язку з цим було вирішено збільшити термін навчання на 

вечірніх робітфаках до 4 років [148, c.47-50]. 

Звичайно, успішна діяльність робітфаків, як навчальних закладів, була 

можлива не лише за умови прийому слухачів за партійно-класовим принципом, 

тобто надання переваг комуністам, комсомольцям, членам профспілок, 

представникам робітничо-селянського середовища, соціально надійним 

абітурієнтам, але і забезпечення серед них тих, хто має достатню 

загальноосвітню підготовку. Для її з’ясування розроблялися вимоги та критерії 

рівня знань з певних предметів. 

Перевірка знань у вступників на робітничі факультети з таких предметів 

як рідна мова, математики та суспільствознавство, зазвичай, здійснювалася з 20 

липня по 1 серпня. Іспит з рідної мови складався з трьох частин: перша – 

читання уривків суспільно-політичного й літературного характеру, друга – 

бесіди щодо прочитаного, третя – письмова робота (короткий переказ 

прочитаного, описання явищ природи).  

Щодо математики, то від вступника вимагалося оперувати чотирма 

арифметичними діями, мати поняття про прості дроби, складати та відміняти їх, 

знати міри довжини, площі, об’єму, ваги рідких та сипких речовин, часу, а 

також вміти писати швидко назване число. Необхідно було знати основі 

геометричні фігури: трикутник, квадрат, прямокутник, коло і вміти їх 

відтворювати. Зверталася увага на усний рахунок, вміння перекласти життєву 

проблему на математичну мову.  

З суспільствознавства перевірялися такі знання: економічна політика 

радянської влади, Жовтнева революцію та її організатори,  значення революції, 

насамперед для робітників та селян, структура капіталістичного суспільства, 

роль РКП(б), КП(б)У та Комінтерну, Конституція СРСР [167, c.258]. Отже, уже 

при прийомі на робітфак перевірка знань з суспільствознавства забезпечувала 

формування контингенту політично та ідейно відданих радянській владі 
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слухачів. 

Ефективність діяльності робітничих факультетів значною мірою 

залежала від змісту та своєчасного створення навчальних планів, які мали 

орієнтувати слухачів на вирішення основного завдання – підготуватися до 

вступу у ВНЗ. Цілком зрозуміло, що перелік предметів, які включалися до 

навчальних планів, враховував профіль майбутнього ВНЗ робітфаківця. Тому 

на індустріальних робітфаках переважали години фізики, математики, 

графічної грамоти. На робітфаках при інститутах народного господарства 

більше уваги приділялося географії. У медичних інститутах робітфаківці 

більше уваги приділяли природознавству та фізиці. Крім того, на кожному 

робітфаці читався спеціальний курс, який відповідав профілю вишу, при якому 

функціонував цей робітничий факультет. Зокрема, на індустріальних 

робітничих факультетах читався вступ у технологію, при інституті народної 

освіти – вступ у педагогіку, у медичному – латина.  

Зміст курсів визначався так: математика викладалася як єдине ціле, не 

поділялася на підрозділи алгебри, геометрії і тригонометрії. Природознавство 

вивчало неживу природу з початками біології, зоології, мінералогії і геології, 

відомості про анатомію та фізіологію. Курс української та російської мов мав 

удосконалити техніку мовлення і ознайомити слухачів з літературою. Курс 

географії вивчав фізичну географію та краєзнавство. Суспільствознавство 

включало історію класової боротьби, більшовицької партії, основи марксизму, 

економічну географію та політекономію. Курс іноземної (німецької) мови 

повинен був дати слухачеві лексичний матеріал насамперед із спеціальності, 

яку він обирав, а також ознайомити його з елементами граматики. Курс 

графічної грамоти мав дати слухачам практичні навички з малювання та 

креслення. З вересня 1926 р. на робітничих факультетах ВНЗ вперше було 

включено до навчальних планів курс фізичного виховання. Раніше такі курси у 

вищих навчальних закладах були відсутні.  

Кількість навчальних годин для кожної дисципліни визначалася залежно 
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від профілю робітфаку. Наприклад, найбільша кількість годин з української та 

російської мов читалася на робітфаках при інститутах народної освіти, а з 

математики – на робітфаках при технічних вишах. Щодо природознавства, то 

його курс був мінімальний на робітфаках технічних ВНЗ, а максимальним при 

медичних.  

На всіх робітфаках читалися соціально-економічні дисципліни, які 

значною мірою формували у слухачів соціалістичний світогляд та визначали 

їхню соціальну активність як громадян радянської держави. Їм відводилося 

близько 10% всієї кількості  навчальних годин на робітфаці. Такий соціально-

економічний мінімум для робітфаківців був встановлений 

Укрголовпрофосвітою 15 березня 1922 р. Зокрема, у циркулярному листі 

визначалася кількість навчальних годин на вивчення окремих дисциплін 

соціально-економічного циклу: 1) історія народного господарства (разом з 

політекономією) – 48 год. (1-2 триместри), 2) історія держави і радянської 

Конституції – 36 год. (1-2-3 триместри), 3) історія і форми робітничого руху – 

36 год. (1-2-3 триместри), 4) основи господарського будівництва радянської 

влади – 24 год. (3-4 триместри), 5) економічна географія – 24 год. (1-2 

триместри), 6) статистика (загальний курс) – 16 год. (3 триместр) [95, c.37].   

Розробці та викладанню соціально-економічних дисциплін надавалося 

вагоме значення. Свідченням цього є резолюція, ухвалена на першому 

Всеукраїнському з’їзді робітфаків 3 травня 1923 р. У ній, зокрема, зазначалося, 

що з наступного навчального року вивчення дисциплін соціально-економічного 

мінімуму запроваджується на всіх робітничих факультетах. Вони мали 

включатися у навчальні програми і узгоджуватися з викладанням інших 

предметів. Обов’язковими були: наука про народне господарство, історія 

класової боротьби і соціалістичних вчень, курси радянського будівництва. В 

ухвалі Всеукраїнського з’їзду робітфаків ставилося завдання створити 

навчальні посібники з цих предметів, а до цієї роботи через нестачу викладачів 

залучати партпрацівників [95, c.41]. Таким чином, соціально-економічні 
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дисципліни цілком і повністю підпадали під політичний та ідеологічний 

контроль з боку компартійної влади. 

На з’їзді робітфаків багато уваги приділялося вивченню математики і 

фізики, що свідчило про слабкий рівень знань слухачів з цих предметів. У 

зв’язку з цим було ухвалено навіть «Резолюцію з питань про викладання 

математики». У ній зазначалося, що математика є могутнім знаряддям 

технічного прогресу, а її викладання має відповідати типам ВНЗ, при яких 

існують робітфаки. З врахуванням профілю вишу визначалася кількість 

лекційних годин, обсяг та зміст програми з математики. Крім того, в резолюції 

рекомендувалося проводити самостійні заняття з розв’язанням завдань і 

здійснювати їх перевірку викладачами. Завдання вважалось виконаним, коли 

викладач переконувався, що викладений матеріал добре засвоєний. Математика 

мала викладатися у тісному зв’язку з циклом фізико-математичних предметів, 

що вивчалися на робітфаках. Щодо фізики, то наголошувалося, що її 

викладання має експериментальний характер. Водночас пропонувалося 

посилити увагу до викладання електродинаміки, ширше використовувати 

демонстративні засоби навчання [95, c.40]. 

Навчальні плани кожний робітфак складав самостійно. Водночас 

існувала потреба розробки типових навчальних планів для споріднених 

робітфаків, які б враховували уже набутий досвід. Але на практиці реалізувати 

це дуже часто не вдалося через цілу низку об’єктивних та суб’єктивних 

чинників. Наприклад, спроби деканату робітничого факультету 

Катеринославського інституту народної освіти ознайомитися із навчальними 

планами робітфаків Київського та Харківського інститутів народної освіти і 

узгодити з ними свій виявилися безуспішними. Причиною цьому була 

відсутність координуючих дій, недостатнє фінансування. Тому робітфаку 

Катеринославського інституту народної освіти довелося розробляти навчальні 

плани самотужки. Спеціально створена комісія викладачів розробила 

навчальний план і подала його на затвердження губпрофосвіти. Але невдовзі 
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з’ясувалося, що комісія не мала ні досвіду, ні точних даних, на яких мав би 

базуватися розроблений навчальний план, а головне – члени комісії не мали 

уявлення про рівень знань слухачів робітфаків і про термін навчання – два чи 

три роки. Тому в основу було покладено термін навчання два роки. 

Підготовлений комісією навчальний план було визнано як такий, що носить 

перехідний характер [396, c.120-121]. Наведений приклад свідчить, що 

навчальні плани формувалися в процесі створення робітфаків, часто не 

враховували уже набутий досвід в інших вишах, не були досконалими і 

якісними. Зміст навчальних планів значною мірою визначали насамперед ті 

викладачі, які долучалися до їхньої розробки. Хоча цілком очевидно, що для 

робітничих факультетів спільного профілю варто було мати уніфіковані 

навчальні плани, адже в перспективі слухачі приймалися і до ВНЗ спільного 

профілю. 

Реформування системи освіти на початку 1920-х рр. призвело до 

докорінної зміни як самих методичних засобів навчання, так і організації 

методичної роботи загалом. Але своєрідним недоліком реформування стало те, 

що не існувало загальноприйнятих планів та програм. Вони часто змінювалися, 

дороблялися на місцях, коригувалися відповідно до спеціалізації робітфаку уже 

в ході навчального року. Сторінки часопису «Путь просвещения» за 1923 р. 

повідомляють, що навчальний рік на робітфаці при Катеринославському 

гірничому інституті розпочався хаотично, навчальний план змінювався майже 

кожного триместру. До програми включено такі дисципліни: математика 

(відводилася найбільша кількість годин), українська і російська мови, 

географія, суспільствознавство, запроваджено спеціальні курси з енциклопедії 

гірничої справи, машинознавства, металургії [129, c.274]. 

Таким чином, до складання програм залучалися безпосередньо 

викладачі вишів, які могли б підготувати такі начальні плани і програми, які б  

якнайповніше відповідали завданням конкретного профільного робітфаку. 

Комісія викладачів при складанні програми мала насамперед, орієнтувалася на 
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загальноосвітній рівень слухачів, на необхідність засвоєння ними обсягу тих 

знань, які були потрібні їм у майбутньому при вступі до вишу як необхідна 

освітня база для оволодіння предметами, що викладалися у профільних 

інститутах та технікумах. При цьому увага приділялася не лише вивченню 

теорії, а й залученню робітфаківців до роботи у лабораторіях та знайомству з 

виробництвом. Тобто, навчальна програма тісно перепліталася з практикою. До 

програми додавалися списки літератури, вивчення якої покладалося на слухачів 

під час самостійної роботи.  

Загалом навчання робітфаківців вписувалася в українську модель освіти, 

коли замість університетів створювалися вузькопрофільні інститути, в яких на 

підготовку фахівців затрачалися менші кошти. Водночас Народний комісаріат 

освіти УСРР при створенні навчальних програм вказував на необхідність 

використання досвіду викладачів робітничих факультетів РРФСР. Тому часто 

їхні навчально-програмні документи бралися за основу, але допрацьовувалися 

робітничими факультетами республіки. Перші програми і навчальні плани не 

були бездоганними, але вони постійно удосконалювалися на основі набутого 

практичного досвіду. На середину 1920-х рр. загалом вони стали відповідати 

своєму призначенню та завданням робітничих факультетів. 

Не дивлячись на те, що навчальні плани кожний робітничий факультет 

складав самостійно, у них було багато спільного внаслідок переліку 

обов’язкових дисциплін. Наприклад, до навчального плану робітфаку при 

Київському ІНО (1923) входили дисципліни: українська і російська мови, 

історія революційного руху в Росії та в Україні, математика, ботаніка, історія 

розвитку господарчих форм, географія, суспільствознавство [175, c.266]. 

Близькими за змістом були навчальні плани робітничих факультетів у 

сільськогосподарському та політехнічному інститутах Києва, де вивчалися: 

математика, фізика, креслення, малювання, українська, російська, німецька 

мови, політекономія, політграмота, історія класової боротьби (в Радянській 

Україні і Західній Європі), історія РКП(б), географія, хімія, біологія, зоологія, 
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геологія з мінеральним ґрунтознавством. Найбільша кількість лекційних годин 

відводилася математиці: в СГІ – 92 год., КПІ – 108 [87, арк.59-62]. 

На робітфаці Харківського технологічного інституту вивчали такі 

предмети: українську мову і краєзнавство, російську мову та літературу, 

німецьку мову, математику, фізику, хімію, суспільствознавство, 

природознавство, опановували соціально-економічні знання, енциклопедію 

технічних знань [155, c.64].  

На прикладі Харківського сільськогосподарського робітфаку можна 

простежити, як вивчалися різні предмети у 1923 р. З математики навчання 

відбувалося лабораторним методом з використанням демонстраційних засобів і 

наочних посібників. Читалися теоретичні лекції та проводилися практичні 

заняття. У процесі вивчення математики значна увага приділялася прикладним 

завданням, які передбачали здійснення технічних розрахунків та математичних 

обчислень. З фізики проводилися практичні заняття і досліди,  вивчаючи 

біологію, робітфаківці працювали в лабораторіях. Українська і російська мова 

вивчалися на першому та другому триместрах. На семінарських заняттях 

слухачі розбирали речення, розділові знаки та ін. Ставилося завдання навчити 

слухачів грамотно та логічно викладати матеріал. А для того, щоб сформувати 

змістовну та просту мову, рекомендувалося читати класичну літературу. При 

вивченні німецької мови ставилося завдання навчитися вільно читати, 

перекладати й писати. Соціально-економічний мінімум відпрацьовувався 

виключно у вигляді семінарів, лекцій, рефератів, тематичних екскурсій. 

Викладання хімії, ботаніки, зоології, фізіології здійснювалося на теоретичному 

рівні, але знання не закріплювалися практичними навичками [396, c.125]. 

Результати вивчення непрофільних предметів були не дуже втішними, 

тому що часто на окремі предмети відводилося мало годин. Насамперед це 

стосувалося  вивчення української і російської мов. При низькому рівні знань 

слухачів на вивчення мов відводилася незначна кількість навчальних годин, що 

негативно позначилося на результатах навчання. Німецька мова майже не 
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засвоювалася, оскільки на її вивчення відводилося ще менше часу. Крім того, 

не було необхідної літератури, методичних розробок, книг. Така ситуація 

спостерігалася на більшості робітничих факультетів республіки. Водночас на 

дисципліни соціально-економічного циклу, які значною мірою формували 

марксистсько-ленінський світогляд робітфаківців, відводилася, як уже 

зазначалося раніше, порівняно велика кількість навчальних годин (десять, а то і 

більше відсотків від всієї кількості навчальних годин). Звичайно, що це 

негативно позначалося не лише на вивченні слухачами не лише непрофільних, 

а і профільних предметів.   

На робітничих факультетах здійснювалася організаційно-методична 

робота, яка сприяла впровадженню нових методик викладання, 

розповсюдженню та засвоєнню нових засобів, форм і методів навчання. У 1920-

ті – першій половині 1930-х рр. на робітничих факультетах використовувалися 

такі форми навчання як лекції, лабораторні заняття, семінари, письмові 

контрольні роботи, домашні завдання, гурткова робота. Навчально-виховній 

меті підпорядковувалася екскурсійна робота. 

З самого початку створення на робітничих факультетах УСРР, як уже 

зазначалося, поряд з традиційними лекціями поширюються семінари, практичні 

і лабораторні заняття. Журнал «Студент революції» підкреслював позитивне 

значення цих нових форм навчання та вказував, що «такі методи навчання як 

семінарські та лабораторні заняття дають можливість контролювати роботу 

слухачів» [146, c.29-30]. Так, при вивченні суспільствознавства та деяких інших 

дисциплін використовувалися семінарські форми навчання, а також 

реферативно-доповідний метод, який сприяв виявленню активності 

робітфаківців.  

Для опанування змістом природничих наук (біологія, хімія, фізика) 

широко застосовувалися практичні лабораторні заняття. Теоретичні курси на 

робітфаках викладалися переважно в лекційній формі. Звичайно, що означені 

форми навчання, як і значна частина методів викладання були запозичені  від 
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старої вищої школи. Власне, інакше і не могло бути, адже до викладання на 

робітфаках з самого початку більшовики змушені були залучити стару 

професуру, яка використовувала в навчальному процесі звичні для себе форми і 

методи. 

Але компартійна влада в процесі реорганізації освіти поступово 

запроваджувала нові форми навчання, як-от лекція-бесіда, оскільки лекційна 

система зазнавала певної критики.   

Певного поширення на робітфаках набув лабораторний метод. Освітній 

діяч І. Немоловський зазначав, що на лекціях спостерігається активність 

педагогів і пасивність студентів. Увесь матеріал, який викладає лектор, є у 

підручниках, тому мало хто його слухає. Він виступав проти системи лекцій і 

лекцій-бесід, наполягаючи на використанні лабораторного методу [155, c.61]. 

Отже, через лабораторні заняття окремі викладачі прагнули активізувати 

навчання робітфаківців. Але неможна було категорично заперечувати значну 

роль лекцій в опануванні слухачами робітфаків тих чи інших предметів. Тому 

вони зберігалися в навчальному процесі. Якщо раніше відвідування лекцій та 

практичних занять було вільним, то в радянський час воно стало обов’язковим.  

У 1920-ті рр. керівництво Наркомосу УСРР розгорнуло широкий наступ 

на традиційні методи викладання. У практику освіти, включаючи навчання на 

робітфаках, почали запроваджувати нові методи, зокрема, комплексний метод, 

метод проектів, лабораторно-бригадний метод, а також запозичений із 

американської школи метод «Дальтон-план». Ці ідеї законодавчо були 

підкріплені Кодексом законів про народну освіту УСРР за 1922 р. У ньому було 

визначено курс на ліквідацію традиційних словесних методів навчання та 

перехід до нових [159, c.852]. Насаджувалося переконання про шкідливість 

«пасивного» сприйняття лекції і користь від «активного» опрацювання 

літератури слухачами, організованого у «бригади». Активні методи навчання, 

формально стали явищем загальновизнаним, проте фактично ця робота 

просувалася досить повільно. Навчання проводилося старими методами, «за 
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винятком невеликої кількості лекторів, які залишивши старий метод, 

перебувають в періоді «шукання» нового» [176, c.62]. Все залишилося майже 

без змін. З матеріалу журналу «Студент революції» дізнаємося: «Питома вага 

лекцій безмежна, місцями вичерпує всю «активізацію» без рештків. До того ж, 

помітна частина лекцій надзвичайно низької якості. «Активні методи» 

переважно існують як якийсь вбогий додаток до лекцій. Кожен викладач 

«активізує» так, як це йому спаде на розум» [195, c.9]. Отже, своєрідне 

захоплення пошуком нових методів навчання, з одного боку, дезорієнтувало 

уже досвідчених викладачів, які мали достатній досвід роботи зі студентами, а з 

іншого, часто було важливішими за сам зміст навчання і його якість.  

Принцип комплексного методу навчання, який полягав в об’єднанні 

викладання різних предметів по одній темі, почали застосовувати у 1923-1924 

навчальному році. Він негативно впливав на засвоєння формальних знань, тому 

невдовзі його поєднали з методом проектів. Теми комплексів поділяли на 

декілька проектів, що сприяло конкретизації завдань. Спроби запровадити цей 

метод на робітфаках не увінчалися успіхом через велику протидію насамперед 

досвідчених викладачів старої генерації. 

Але в практику поступово було запроваджено бригадно-лабораторний 

метод, який застосовувався і на робітфаках УСРР. Його суть полягала у 

виконанні бригадами слухачів самостійно навчально-лабораторних завдань. 

Тобто, групу слухачів поділяли на бригад на чолі з бригадиром, який отримував 

завдання від викладача. Це завдання колективно виконувалося бригадою, а 

потім бригадир звітував педагогові. Широке застосування бригадно-

лабораторного методу супроводжувалося витісненням лекцій, як важливої 

форми навчання слухачів з усіх предметів. Натомість основною формую 

викладання стала класна бесіда, в якій слухачі брали найактивнішу участь. 

Бригадно-лабораторний метод мав цілу низку недоліків, так як був відсутній 

процес індивідуального оволодіння знаннями. 

Колишня студентка Житомирського робітфаку Н. Гессе згадувала, що 
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бригадно-лабораторний метод – «річ страшна сама собою, оскільки оцінки 

виставлялися на бригаду. Бригади формувалися, як правило, за одноякісними 

принципами. Але у нас проводився експеримент, і їх сформували за 

різноякісним принципом. Оскільки я була першою студенткою робітфаку, мені 

дали найвідсталіших, з якими нічого не можна було зробити ... Щось 

втовкмачити їм було неможливо... Я навчалася краще за всіх і перевалювалася з 

двійки на трійку» [362, c.121]. Оскільки бригади вимушені були працювати 

темпами найслабшого, завдання з усіх дисциплін, що розраховувалися на темп 

середньої чи сильної бригади, систематично недовиконувалися: «Не підеш же 

вперед, коли слабий товариш не засвоїв матеріалу. Через це темпи всієї групи 

знижаються до мінімуму. Про якість проробки нема що й говорити. З 

матеріалом тільки знайомляться, але не опановують його» [362, c.121]. 

Бригадно-лабораторна методика, яка в принципі дозволяла завжди 

отримати необхідну консультацію і повністю використовувати можливості 

колективної роботи та матеріалу при найменших затратах, могла бути дійсно 

більш зручною для молоді, яка не мала необхідної освіти. Але на практиці, в 

умовах об’єднання в бригади слухачів з різним рівнем підготовки, ці методи 

доволі часто перетворювалися на пародію лабораторної роботи над матеріалом. 

Цілком очевидно, що бригадно-лабораторний метод застосовувався з метою 

економії насамперед коштів, а не поліпшення якості навчання робітфаківців. 

Хоча офіційні працівники Наркомосу УСРР, керівники освітніх закладів 

стверджували, що якраз цей метод дає позитивні результати в оволодінні 

слухачами робітфаків необхідними знаннями. Отже, заперечення старих і 

пошуки нових форм і методів навчання часто не покращували, а погіршували 

якість навчання. 

З середині 1920-х рр. Наркомос УСРР почав втілювати американський 

метод «Дальтон-план», який відкидав класно-урочний метод і принципово 

змінював місце й роль викладача в процесі навчання. З керівника й організатора 

колективу він перетворювався на спостерігача та консультанта. Ця система 
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організації навчально-виховної роботи була заснована на принципі 

індивідуального навчання, коли учні самі обирають коло навчальних предметів, 

які необхідно опанувати. До того ж в навчальному процесі основна увага 

приділялася самостійній роботі учнів. Тому класні кімнати замінювали на 

предметні навчальні лабораторії, а матеріал навчальних програми розподілявся 

на місячні й тижневі завдання. Учень отримував завдання, виконував його 

самостійно й здавав учителеві, якому відводилася, як уже зазначалося, роль 

консультанта. У зв’язку з цим набував сили процес викорінення лекційної 

системи та переходу на групові заняття (групи не повинні були перевищувати 

30 чоловік). 

В. Липинський зазначає, що «Дальтон-план» мав велику кількість 

переваг: системність роботи, індивідуалізація, активізація процесу навчання та 

його розкріпачення, сприяння творчому пошуку, домінуюча ідея самоосвіти 

тощо. Але невдовзі цей метод, як і комплексний, зустрів велику протидію в 

українській радянській школі. Застосуванню «Дальтон-плану» заважала слабка 

методична підготовка вчителів. Його вкрай негативна оцінка в роботах 

науковців зовсім невиправдана. У 20-ті роки консерватизм та методична 

слабкість педагогів, з одного боку, а також інтелектуальна нерозвиненість та 

відсутність навичок самостійної роботи у багатьох учнів, з іншого, стали тією 

перепоною, що заблокувала американський «Дальтон-план», елементи якого 

успішно втілюються в сучасній педагогічній практиці [324, c.139-140]. 

«Дальтон-план», який не прижився в єдиній трудовій школі, 

застосовувався на робітфаках. Це стало можливим завдяки більш високому 

рівню методичної підготовки викладачів. Зокрема, на робітничому факультеті 

Харківського медичного інституту в другій половині 1920-х рр. слухачів 

навчали за методикою «Дальтон-плану», і вона дуже їм сподобалась [324, 

c.141]. 

Важливою новою формою організаційно-методичної та навчальної 

роботи на робітничих факультетах були екскурсії. Вони розглядалися як 
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спеціальний метод виховання і навчання, тому були обов’язковим елемент 

загального плану викладання на робітфаках. Екскурсії широко практикувалися 

на робітничих факультетах у 1920-х – першій половині 1930-х рр. Така форма 

роботи, як вважав Наркомос УСРР, сприяла легшому засвоєнню слухачами 

навчального матеріалу з різних предметів, сприяла загальноосвітньому та 

культурному розвитку робітфаківців.  

План проведення екскурсій складався на початку навчального року із 

зазначенням днів проведення і питань з предметів, що вивчалися. Екскурсії 

проводилися досить часто, один раз на місяць для кожної групи слухачів (8-10 

на рік). Екскурсії проводилися за рахунок лекційного часу, за наявності 

можливостей у свята, на канікулах. Після них рекомендувалося складати звіти 

та підбивати підсумки [7, арк.20].  

Екскурсії проводилися при вивченні фізики, механіки, природознавства, 

профільних спецкурсів тощо. Мета таких екскурсій полягала у знайомстві з 

приладами та обладнанням, яке було відсутнє в кабінетах робітфаків. Крім того, 

вивчалися економічні і природні особливості окремих районів Радянського 

Союзу, УСРР. Так, влітку 1923 р. було здійснено ретельно підготовлену 

екскурсію до Криму робітфаківцями ХТІ [16, арк.86]. Різноманітними були 

екскурсії у КІНО, які мали пряме відношення і до спеціальності, і до 

загальнокультурного розвитку: у друкарні, зоологічні сади, на завод «Ленінська 

кузня» [102, c.20] та ін.  

На робітничих факультетах створювалися наукові секції, активно 

проводилася гурткова робота. Секції та гуртки організовувалися за ініціативою 

самих слухачів на основі добровільності. Вони сприяли  зростанню інтересу 

робітфаківців, як до майбутнього фаху, так і до наукових питань. У роботі 

секцій та гуртків брали участь не тільки слухачі, але й викладачі, які вели 

науково-дослідницьку роботу. Зміст роботи полягав у підготовці рефератів, 

періодичних доповідей, звітів слухачів, що були на практиці, брали участь в 

екскурсіях.  
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Часопис «Путь просвещения» повідомляє, що на робітфаці КПІ 

функціонувало дев’ять гуртків, серед яких літературний український, 

літературний російський, природничо-історичний, фізико-математичний і п’ять 

політичних [173, c.273]. Отже, залучення слухачів до вивчення політичних 

питань, забезпечення їхньої ідейно-політичної освіти було одним із 

найважливіших завдань гурткової роботи. Адже, власне, профільний для 

робітфаківців фізико-математичний гурток був лише один. Натомість 

політичних гуртків було аж п’ять. Тут вивчалися догмати марксизму-ленінізму, 

сталінські постулати, політика правлячої партії, формувалося соціально-

політичне обличчя робітфаківців. 

Діяльність гуртків підпорядковувалася навчальним планам, сприяла 

фаховій та загальноосвітній підготовці слухачів, формувала навички наукової 

роботи. У 1923 р. на робітфаці ХТІ діяло декілька наукових секцій та гуртків: 

електросекція, хімічна,  паровозна, механічна, аеросекція, борошномельна та 

паротеплотехніки, архітектурно-містодорожня секція, а також гуртки по 

виробництву цукру та мінеральних речовин [195, c.81]. Мета секцій – 

поглиблення і розширення тих теоретичних знань, які слухачі отримували під 

час проходження навчального плану, а разом з тим розвиток самодіяльності 

робітфаківців. Робітфаківці, які брали участь у роботі секцій, організовували 

лекції, доповіді, семінари, влаштовували виставки і екскурсії. Вся науково-

навчальна робота зосереджувалася в науково-технічному клубі ХТІ. 

Порівняно активна науково-гурткова робота проводилася на робітфаці 

ХСІ. Тут працювали гуртки по вивченню городництва і садівництва, 

вирощуванню цукрового буряка, лісний. У цих гуртках майже кожного тижня 

відбувалися доповіді з тематичних питань фахового спрямування слухачів [195, 

c.94]. 

У навчально-виховному процесі робітничих факультетів значне місце 

відводилося культурно-просвітницькій роботі. Разом із гуртками 

функціонували різноманітні мистецькі організації. Наприклад, на робітфаці КПІ 
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працювала театральна секція, що допомагало слухачам розвивати театральні 

здібності. А на одеському робітфаці було організовано хор, учасники якого 

брали участь в усіх святах та урочистостях [382, c.33]. 

Отже, намагання Наркомосу УРСР запровадити на робітничих 

факультетах нові форми та методи навчання не завжди сприймалися позитивно 

викладачами старої генерації через невмінням, а подекуди й небажанням їх 

застосовувати. З іншого боку, часто вони носили непродуманий, а швидше 

показовий у плані нового характер, що не завжди забезпечувало поліпшення 

якості освіти робітфаківців. У прагненні досягти досконалості в питаннях 

організаційно-методичної роботи керiвництво Наркомосу зверталося до 

світового досвіду й механiчно переносило його в непідготовлене до його 

сприйняття українське освiтнє середовище. Проте, хоч і невелика частина 

нових методів та форм навчання, все ж таки були сприйняті й широко 

використані. А позитив полягав у тому, що ці засоби навчання давали змогу 

активізувати працю слухачів, робити її індивідуальною, певною мірою навчили 

поєднувати теоретичні знання з практичними діями.  

Важливою складовою підготовки слухачів робітфаків до вступу у ВНЗ в 

умовах здійснення політики коренізації стало питання мови навчання. Справа в 

тому, що у сфері освіти  впродовж 1920-х рр. стояло кілька проблем, які 

належало вирішити. Насамперед це демократизація вищої освіти як в 

соціальному, так і в національному відношеннях. Адже впродовж століть вона 

була прерогативою неукраїнської еліти. І вищу освіту потрібно було  

українізувати як за формою, так і за змістом.  

Цьому сприяв декрет РНК УСРР від 27 червня 1923 р. «Про заходи в 

справі українізації навчально-виховних та культурно-освітніх установ» [119, 

cт.430], за яким усі навчальні заклади мали перейти на українську мову 

протягом двох навчальних років, здійснити заходи щодо перепідготовки 

педагогічного персоналу, який не володіє українською мовою, і підготовки 

нових україномовних вчителів та викладачів. Щоб забезпечити вивчення 
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української мови, бібліотеки навчальних закладів мали поповнити фонди 

відповідною кількістю підручників та літературою. Передбачалось в першу 

чергу перевести управління справами ВУЦВК і РНК УСРР, центральні і місцеві 

установи окремих наркоматів, губернські, окружні, районні та військові 

комісаріати, а також судові органи на діловодство української мовою.  

Відповідно до постанов та розпоряджень вищих законодавчих та 

виконавчих органів республіки на робітфаках здійснювалася українізація 

навчального процесу. Наприкінці грудня 1925 р. було українізовано 39,5% 

теоретичних дисциплін і 10,8% практичних занять. Навчання українською 

мовою проводили 35,9% викладачів, 9,4% керівників практичних занять. 

Найуспішніше українізація відбувалася на педагогічних робітничих 

факультетах, де вона досягла 66,7% та медичних – 33,3% [124, c.75-77]. З метою 

сприяння проведенню українізації робітничих факультетів, партійні органи 

підключили до цієї ділянки профспілкові організації викладачів і слухачів. 

Однак, потрібно відзначити, що такі вишівські спілки більше діяли на словах, 

ніж на ділі. Відбувалися засідання, приймалися чергові рішення про сприяння 

проведенню національно-культурної політики, і на цьому справа часто 

завершувалась. Особливо це стосувалося профорганізацій, що об’єднували 

викладачів – представників переважно російської культури [218, c.42].  

Слід відзначити, що в першій половині 1920-х р. студентські 

профорганізації стосовно проведення українізації робітфаків займали досить 

пасивну позицію. Їхня увага до цієї сфери посилилась лише наприкінці 1924 р., 

коли РНК УСРР ухвалив постанову «Про українізацію навчальних закладів і 

наукових установ». Наркомосу було доручено розробити п’ятирічний план 

реалізації цього завдання. Профспілкові студентські організації виступали за 

українізацію лише в тих рамках, яких вимагала партія, і боролись проти так 

званої «нерадянської українізації», що знайшло своє відображення в одному із 

циркулярів. У ньому вимагалося «повести рішучу боротьбу... проти 

шовіністичних українських елементів, які, прикриваючись, вимагали 
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радянської класової українізації, намагаються поширювати стару петлюрівську 

ідеологію». Такі документи свідчить, що уряд проводив українізацію з метою 

швидшої «радянізації» кадрів [218, c.43]. 

У другій  половині 1920-х рр. навчання на робітничих факультетах 

українською мовою дещо розширилося. Вже у 1926-1927 навчальному році 

47,7% теоретичних дисциплін викладалися українською мовою, українізовано 

було 42,8% лекції. Змінився і національний склад викладачів робітфаків, серед 

яких українці складали 60,2%, євреї – 16,5%, росіяни – 16,2%, інших – 7,1% 

[168, c.13-19]. Загалом українізація на робітничих факультетах відбувалася 

повільно, не дивлячись на командно-адміністративні методи її впровадження. 

Причини були різні. Це нестача україномовних підручників і спеціальної 

навчальної літератури, особливо технічного та природничого характеру, 

переважання російськомовних викладачів, які формально і навіть вороже 

ставилися до українізації. Майже в усіх документах того часу констатувалося, 

що слухацький склад українізувався швидше, ніж професорсько-викладацький. 

Загалом російський більшовицький уряд не був зацікавлений в справжній і 

послідовній українізації, він пішов на це тільки з метою радянізації 

українського суспільства. Українізація здійснювалася з тактичною метою, щоб 

зміцнити основи радянської влади і привернути на її бік національну 

інтелігенцію, селянство, залучити їх до соціалістичного будівництва. 

Підготовка і якість навчання робітфаківців значною мірою залежали від 

забезпечення слухачів навчальними посібниками, підручниками, навчально-

методичною та спеціальною літературою. Звичайно, старі підручники 

компартійна влада не визнавала, а вимагала підготовки якісно нових у 

науковому і політичному плані підручників, які б вирішували завдання 

залучення фахівців до соціалістичного будівництва. З іншого боку, політичний 

курс на українізацію передбачав розробку україномовної навчальної 

літератури.  

На початку 1920-х рр. підручники, навчальні посібники, інша навчально-
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методична література друкувались, головним чином, у Харкові, де було 

розташоване Всеукраїнське видавництво [78, арк.147]. Зрозуміло, що 

забезпечити зростаючу мережу підручниками видавництво було не в змозі. 

Тому в перші роки навчання робітфаківці послуговувалися дореволюційними 

підручниками, які перевидавалися з певними змінами відповідно до завдань 

радянської системи освіти. Але поступово були підготовлені нові підручники і 

посібники з різних предметів, розпочався їх друк. Важливий внесок у цю 

справу зробили харківські вчені. Відомий мовознавець Л.Я. Булаховський 

створив «Коротку граматику російської мови», науковець М.М. Душин 

розробив «Курс елементарної геометрії» та ін. Незабаром вийшли в світ нові 

підручники та посібники з фізики, алгебри, природознавства тощо. Їх розробка 

та друк у першій половині 1920-х рр. стали суттєвим фактором навчально-

виховного процесу на робітничих факультетів в радянській Україні [396, c.136]. 

Так, в бібліотеці робітничого факультету Харківського сільськогосподарського 

інституту нараховувалося 859 підручників, з них соціально-економічних 

предметів – 325 примірників, з математики – 312, з історії та географії – 140, 

природознавства – 42, фізики – 32, російської мови – 8. Для позалекційного 

читання бібліотека мала 855 книжок, в тому числі художньої та соціально-

економічної літератури – 723 примірники, часописів – 132. Загалом 

бібліотечний фонд налічував 1714 примірників навчально-методичної, 

художньої та соціально-економічної літератури. Крім того, щомісяця бібліотека 

отримувала у тимчасове користування з інших бібліотек міста до 1 тис. книжок. 

Робітфаківська бібліотека передплачувала 15 найменувань республіканських і 

союзних газет та п’ять часописів. Послугами бібліотеки користувалося 340 осіб 

[11, арк.1-2].  

У бібліотечному фонді робітфаку Кам’янець-подільського 

сільськогосподарського інституту склалася така ситуація: для першого курсу 

виділялося 380 підручників, для другого – 295. Послугами бібліотеки 

користувалися 41% слухачів першого курсу і 52% – другого [10, арк.33].  
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Загалом, укомплектованість бібліотек робітничих факультетів була 

приблизно однаковою, але слухачі не завжди могли скористуватися навчальною 

літературою через її нестачу. Підручники не видавалися в достатній кількості, з 

певних предметам їх взагалі було мало, а це негативно позначалося на 

навчальному процесі робітфаківців. 

Складовою частиною навчання робітфаківців була перевірка рівня їхніх 

знань. Контроль за рівнем і якістю знань здійснювався усно (робітфаківці 

давали відповіді на питання викладача і виконували завдання біля дошки) та 

письмово (проводився один раз на місяць). Контрольні роботи при системі 

оцінювання визнавалися небажаними, тому викладачі зобов’язувалися постійно 

стежити за тим як слухачі засвоюють матеріал. Отже, перевірка набутих знань 

відбувалася в процесі навчання, а їх загальна оцінка містилася у висновку 

викладача. Система успішності слухача і групи в цілому визначалася за двома 

критеріями: устигаючі і неустигаючі.  

Після проведення соціально-академічної перевірки студентів усіх 

навчальних закладів УСРР восени 1924 р. виявилося, що академічна 

неуспішність набула неприпустимих розмірів. Для більшості ВНЗ дійсністю 

став надзвичайно високий відсоток невстигаючих. Такий стан був результатом 

насамперед систематичних значних занижень вимог Головпрофосвіти до  

абітурієнтів при прийомі до інститутів, технікумів та робітфаків.  Часто навіть 

мінімальні вимоги знань для багатьох абітурієнтів були непереборним 

бар’єром. Лише незначний відсоток абітурієнтів мав необхідний формальний 

рівень знань. Майже всі студенти на всіх курсах не встигали, зазначалось у звіті 

Полтавського ІНО. Аналогічною, як свідчать сучасні дослідження, присвячені 

навчальному процесу у вищій школі в означений період, була ситуація в усіх 

ВНЗ УСРР [362, c.121]. 

Статистика академічної успішності слухачів робітничих факультетів є 

особливо невтішною. Вона свідчить, що на початку 1920-х рр. лише близько 

половини робітфаківців завершували навчання. Так, у Київському ІНО у 1925 р. 
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за дворічним планом закінчили робітфак лише 99 осіб із 226 прийнятих у 1923 

р. У подальшому із 74 робітфаківців, які були прийняті до ВНЗ і продовжили 

навчання, закінчили інститут у 1929 р. лише 34. Тобто, відсів у виші протягом 

чотирьох років складав значно меншу цифру, ніж відсів за перші два роки на 

робітфаці. Щоправда, серед тих, хто вступав на робітфак у наступні роки, 

середній відсоток відсіву зменшився і становив 25–30% [164, c.18]. 

Отже, отримавши запевнення компартійної влади в підтримці на шляху 

із незнання до світла науки і нового життя, робітфаківці опинилися на межі 

реального, але важко досягнутого. Значна їх кількість так і не змогла 

реалізувати свої мрії про вищу освіту в силу цілої низки непереборних 

труднощів, неможливості засвоїти та опанувати необхідними знаннями. Із 

«Невеличкої драми» В. Підмогильного [352, c.85] тип пролетарського студента-

робітфаківця постає перед нами в образі Дмитра. Як і багато інших 

представників цієї групи студентства, Дмитро зображений як прямолінійний, 

примітивний реалізатор пролетарського світогляду. Незважаючи на злидні 

свого побуту, він їх з честю подолав. «Його зняли навіть із стипендії, але й на 

мить йому не спало в голову покинути школу [...] він перейшов у розряд тих 

студентів, що рубали дрова, вантажили вугілля, служили за двірників і кур’єрів. 

Часом він просто голодував у цілковитому розумінні цього слова, жив фунтом 

житнього хліба цілий день, причім мав досить волі, щоб до другого фунта, 

залишеного на завтра, не доторкнутись. І вчився, завзято шліфував свій не так 

нездарний, як невправний і надто конкретний мозок. На другий рік Дмитро вже 

вирівнявся в науці, на третій знову дістав стипендію і зрештою закінчив виш не 

останнім». Скільки таких Дмитрів було в реальності! Якщо на перших порах їм 

здавалося, що «професор таке говорить на лекції, що в голові макітриться, 

нічого не розумієш, сидиш, як довбня. А він ще навмисне закручує. От 

закручує, закручує, щоб незрозуміліш було», то згодом наполеглива праця 

давала результати. До ІІІ курсу робітфаківці КІНО, що екстраординарним 

напруженням за два роки пройшли курс навчання, не тільки йшли разом зі 
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студентами свого курсу, а іноді й уперед. Ю.Л. Юркевич згадує, що 

робітфаківці КПІ також на перших курсах безнадійно відставали. «До третього, 

після великого відсіву, ті, що залишилися, відчайдушно працюючи, якось 

підтягувалися, а на останніх двох курсах йшли, мабуть, нарівні із «чижиками». 

«Чижиками» називали молодь, яка прийшла у ВНЗ відразу після шкіл, на 

відміну від робітфаківців, яких величали «стариками». За словами 

політкомісара Харківського інституту сільського господарства і лісництва, 

професорів дивувала увага і зацікавленість наукою робітфаківців. Частина із 

них дійсно повсякденно робила неможливе і ціною неймовірних зусиль досягла 

вагомих результатів [362, c.118]. 

На завершальному етапі навчання перевірка знань робітфаківців 

відбувалася за екзаменаційно-заліковою системою. Проте практикували й нові 

форми. Насамперед, проводився загальний облік набутих знань,  перевірявся їх 

рівень та  ступінь політичного розвитку слухачів, їхнє уміння самостійно 

орієнтуватися в питаннях наукового характеру. Зокрема, професор М. Жинкін 

на сторінках часопису «Путь просвещения» висвітлив досвід запровадження на 

робітфаці Харківського інституту сільського господарства та лісництва системи 

колективних характеристик. Педагог критикував традиційну екзаменаційно-

залікову форму перевірки знань, стверджуючи, що вона має «лотерейний» 

характер, відриває студента від колективної роботи з товаришами та 

викладачем, створюючи атмосферу «зубріння наодинці». А система 

колективних характеристик, введена на робітфаці з літнього триместру 1923 р., 

на думку професора, сприяла об’єктивнішій оцінці знань. Характеристика 

складалася з трьох основних елементів: відгуку викладача групи про студента, 

думки групи про нього, висновку навчально-контрольної комісії спільно з 

груповою трійкою. Після закінчення навчання характеристику разом з іншими 

документами слухача передавали до ВНЗ. Н. Жинкін зазначав, що нова форма 

контролю успішності слухачів викликала певний супротив у професури 

інституту, котра вважала, що лише характеристики недостатньо для вступу до 
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вищої школи. А від вступних іспитів робітфаківці звільнялися [382, c.30-34]. 

Вище керівництво освітньої сфери визнавало можливість заміни іспитів 

і заліків на робітничих факультетах на обговорення їхнього навчання на 

загальних зборах викладачів та слухачів групи, на яких вирішувалося питання 

про перехід слухача до наступного  етапу навчання. При цьому дуже важливою 

була громадська активність кожного слухача. Остаточно відповідні рішення 

ухвалювалися на конференції викладачів, яких обирали на загальних зборах 

групи [95, c.30-32]. 

Отже, система загального оцінювання навчання робітфаківців, по суті, 

не передбачала перевірки знань з окремих предметів, що суперечило принципу 

добору у ВНЗ найбільш підготовлених слухачів. Власне, якість і рівень знань 

підмінялися характеристикою групового викладача та висновком навчально-

контрольної комісії спільно з груповою трійкою. Отже, самі робітфаківці 

залучалися до оцінки навчання своїх товаришів. Цілком зрозуміло, що за таких 

умов, насамперед, враховувалася політична та громадська активність 

робітфаківців, їхні політичні переконання, а уже потім знання. Тому до вишів з 

робітфаків за характеристиками потрапляло багато малопідготовлених 

слухачів, які пізніше відраховувалися за неуспішність. Не дивно, що стара 

професура чинила певний супротив такій формі контролю знань, вважаючи, що 

для вступу у вищу школу абітурієнти мають оволодіти необхідним мінімумом 

знань з конкретних предметів.  

Таким чином, на робітфаках перевірка знань та контроль здійснювалася 

як впродовж навчального року, так і після його закінчення. Слухачі отримували 

загальну позитивну оцінку за навчальний рік, допускалися до складання 

іспитів. Надалі випускники успішно склавши іспит переводилися до складу 

студентів вишу. Загалом, такі форми та методи контролю і перевірки знань 

позитивні та вдалі, але на практиці, через прискорену підготовку і низькій 

загальноосвітній рівень, академічна успішність робітфаківців при вступі до 

ВНЗ була сфабрикованою, що мало негативні наслідки для їхнього навчання. В 
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подальшому ліквідація значних прогалин у знаннях прийнятих на навчання до 

вузів робітфаківців покладалася на колективи інститутів. Викладачі змушені 

були організовувати додаткові консультації, репетиторські та ударні групи для 

здачі «хвостів» і підтягування студентів. 

Значний вплив на навчально-виховний процес на робітфаках, 

оцінювання результатів навчання слухачів здійснювали партійні організації 

навчальних закладів. Крім того, вони мали взяти під партійний контроль роботу 

рад студентських представників (РСП), які почали створюватися на 

загальностудентських зібраннях у 1920 р. і охоплювали всю масу студентства 

того чи іншого ВНЗ. Створення партійних організацій у вищих навчальних 

закладах УСРР започаткувала постанова ЦК ВКП(б) 1921р. «Про створення 

інститутських партійних організацій та прикріплення до них студентів-

комуністів». Уже в березні 1921 р. партійні організації були створені у 

Харківському [389, c.143] та Київському [265, c.347] інститутах народної 

освіти, а також у Катеринославському гірничому інституті [202, c.125]. 

Відповідно і на робітничих факультетах почали створюватися комуністичні 

осередки. 

У грудні 1921 р. з’явився циркуляр ЦК ВКП(б) «Про роботу 

парторганізації у вузах і робітфаках» [106, c.133]. У ньому ставилися програмні 

завдання для вузівських комуністів – у найкоротший термін виховати 

радянських спеціалістів для всіх галузей державного будівництва, а також взяти 

під свій ідейний вплив всю діяльність вищої школи. З цією метою 

пропонувалося об’єднати на місцях зусилля профспілок, комуністів, 

пролетарського студентства і спільними зусиллями перебудувати на 

радянський лад діяльність вишів з метою побудови нового суспільства. 

Партійні організації мали брати активну участь у відборі керівного складу ВНЗ 

і робітфаків: правлінь, рад вишів та факультетів, займатися розробкою і 

запровадженням нових методів викладання, розрахованих на робітничо-

селянську аудиторію. Особливу увагу комуністичні осередки мали приділяти 
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партійно-просвітницькій роботі серед слухачів, узгоджуючи її з навчальними 

планами робітфаків. Робітфаківці-комуністи безпосередньо мали брати активну 

участь у культурно-просвітницькій, організаційній, агітаційно-

пропагандистській діяльності партійних осередків та організацій. Все це мало 

забезпечити зміцнення зав’язків партії з робітничим класом і підтримка 

політики партії, радянської влади студентською масою. 

Партійні осередки повністю взяли під свій контроль викладання 

суспільних наук у вишах та на робітфаках. Органи Наркомосу УСРР 

рекомендували підготовлених членів партії для викладання відповідних 

дисциплін на робітфаках.  

У другій половині 1922 р. ЦК КП(б)У розробив «Інструкцію про роботу 

комосередків вищих навчальних закладів» [127, c.31-32]. У ній визначалося 

основне завдання осередку ВНЗ – активна участь у розв’язанні усіх питань, що 

поставали перед партією, а також впровадження у життя постанов вищих 

партійних органів. Первинна партійна організація визнавалася на рівні вишу, а 

комуністичний осередок робітфаку її складовою. Осередок складався з членів 

та кандидатів у члени КП(б)У, які працювали у виші, а саме: адміністративного 

і господарського персоналу, викладачів, слухачів. Найважливішими 

напрямками діяльності партійних організацій вишів визнавалися такі: 

політичне виховання самих комуністів, пролетаризація вищої школи, вплив на 

безпартійних слухачів та викладачів, особиста участь комуністів у всіх заходах, 

боротьба з буржуазною ідеологією у вищій школі, сприяння усіма засобами 

покращенню роботи вишу. Отже, уже з початку 1920-х рр. більшовицька влада 

поступово встановлювала та посилювала свій контроль за всією сферою 

діяльності вишів і робітфаків через створення партійних осередків та водночас 

підпорядковувала навчально-виховний процес комуністичній ідеології. 

Зокрема, про поліпшення політико-виховної роботи на робітничих факультетах 

йшлося у постанові ЦК КП(б)У (жовтень 1922 р.)  «Про боротьбу з буржуазною 

ідеологією» [209, c.116-117]. У ній ставилося завдання організації 
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марксистських гуртків для слухачів робітфаків, забезпечення необхідного рівня 

викладання суспільних наук, вивчення комуністами марксизму-ленінізму. 

Отже, формування політично та ідейно переконаної і відданої радянської 

інтелігенції, яка братиме активну участь у соціалістичному будівництві, 

розпочиналося ще на робітфаках. Провідниками та виконавцями установок і 

директив вищих партійних органів на робітничих факультетах були 

комуністичні осередки та партійні організації. 

Приміром, комуністичний осередок, що об’єднував робітфак, інституту 

народної освіти та сільськогосподарський, нараховував 55 членів і 16 

кандидатів партії. Бюро складалося із п’яти чоловік. Регулярно проводилися 

партійні збори, де обговорювалися політичні питання. Переважна більшість 

зборів були відкритими, тут запрошували безпартійних. Відбувалися заняття 

марксистського гуртка, на якому члени партії поглиблено вивчали теоретичні 

проблеми. Постійний контакт було налагоджено з адміністрацією [396, c.142]. 

Партійні осередки активно займалися організацією прийому слухачів на 

робітфак, добором викладацького та адміністративного персоналу, матеріально-

технічним забезпечення робітфаків, побутом слухачів, навчальним процесом. 

Вони проводили ідейно-виховну роботу, використовуючи для цього 

марксистсько-ленінські гуртки, суспільно-політичні дисципліни, здійснюючи 

інші заходи. Поступово партійні осередки були створені на всіх робітничих 

факультетах УСРР. 

ЦК ВКП(б), вищі партійні органи УСРР постійно акцентували увагу 

партійних організацій вишів на необхідності поліпшення роботи на робітфаках.  

На робітфаках діяли також комсомольські організації, які координували 

свою роботу з партійними осередками. У випадку відсутності комсомольського 

осередку у ВНЗ на партосередок покладався обов’язок його організувати. 

Перші комсомольські осередки робітничих факультетів виникли у 1921 

р. Для їх зміцнення ЦК комсомолу радянської України відрядив 200 

комсомольців. У цей час на робітфаці ХТІ комсомольський осередок становив 7 
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осіб, а на робітфаці технологічного інституту – 9 [320, c.88-90]. У 1922-1923 

навчальному році на робітфаках, в інститутах і технікумах УСРР налічувалося 

2500 комуністів та близько 600 комсомольців [162, c.66]. На середину 1920-х 

рр. загальна кількість комсомольців в студентському і робітфаківському 

середовищі суттєво зросла. Так, наприкінці 1925 р. комсомольці становили 

8926 осіб, що навіть перевищувало кількість членів та кандидатів у члени партії 

у партійних організаціях вишів [227, c.99]. 

Під керівництвом партійних організацій комсомольські осередки мали 

організувати і згуртувати навколо себе позапартійне студентство, пролетарську 

та напівпролетарську частину робітфаківців, завоювати керівництво усіма 

організаціями слухачів. З цією метою комсомольські осередки брали активну 

участь у створенні клубів, наукових гуртків і секцій, семінарів, залучали 

молодь до навчання і політичного виховання, просвітницької роботи [341, c.99]. 

Така робота активно здійснювалася на робітничих факультетах вишів Одеси. 

Там комсомольські осередки залучали молодь до політичного виховання, 

просвітницької роботи,  навчання, допомагали долати організаційні складнощі 

[195, c.2]. Загалом комсомольські осередки робітничих факультетів впродовж 

1920-х – початку 1930-х рр. цілком і повністю підпорядковувались у своїй 

діяльності партійним організаціям та разом з ними впливали на організацію і 

здійснення навчально-виховного процесу на робітфаках. 

За підтримки адміністрації робітфаківці-комуністи і робітфаківці-

комсомольці опанували ключові позиції у студентських організаціях, загалом у 

вищій школі. Опозиційно налаштовані слухачі відраховувалися з вишів.  

До процесу навчання та виховання долучалися створювані на 

робітничих факультетах студентські органи управління, зокрема такі: 

факультетський студентський комітет (факультком), загальні збори членів 

профсекцій, групові трійки. Факультком збирався в разі потреби, один раз на 

два тижні і звітував на загальних зборах. Загальні збори відбувалися не менше 

як один раз у триместр та обирали на рік факультком з 7 – 9 осіб, який 
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об’єднував і координував діяльність усіх студентських організацій. Факультком 

делегував члена президії робітфаку від студентів, представника у політосвіту, 

академічні секції у складі 4 – 5 осіб, в інші комісії. Академічні секції, 

підпорядковувалися факульткому, об’єднували студентів та залучали їх до 

активної участі у навчально-організаційній і програмно-методичній роботі. До 

їх обов’язків входило: підготовка колективного звіту академічної успішності та 

громадського життя робітфаківців, керівництво спільно з учбовою частиною 

груповими трійками і представниками від слухачів у предметних комісіях. 

Академсекції брали участь у прийомі на робітфак нового поповнення, 

переведенні з курсу на курс, проводила додаткові заняття з тими, хто погано 

вчився, займалися організацією випуску слухачів. 

Щодо групових трійок, то вони обиралися навчальними групами з 

найпідготовленіших і найактивніших слухачів строком на один семестр. До їх 

завдань відносилося: облік відвідування, контроль за дисципліною та станом 

успішності, допомога невстигаючим, з’ясовували рівень забезпечення бібліотек 

книгами та підручниками, залучали студентів до громадської роботи, 

виконували доручення президії робітничого факультету [18, арк.258]. 

Незважаючи на велику завантаженість, слухачі робітничих факультетів 

займалися видаванням стінних газет, брали участь у театральних гуртках, 

співали, організовували суботники в гуртожитках та навчальних приміщеннях. 

Певне уявлення про обсяг громадської роботи слухачів робітфаків, яка 

значною мірою відволікала їх від процесу навчання, свідчать узагальнюючі дані 

щодо слухачів робітфаків Одеси  за період з 10 вересня 1922 р. до 11 червня 

1923 р. За цей час кожен студент втратив 3,5% свого вільного часу на фінансову 

компанію, збирання зброї, допомогу дитячому будинку, безпритульним дітям, 

антирелігійну пропаганду. У цих заходах брали участь 85% членів партії та 

15% безпартійних [10, арк.29]. 

Уже в середині 1920-х рр. робітничі факультети зайняли досить помітне 

місце у системі освіти УСРР і стали важливим джерелом поповнення студентів 
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ВНЗ. Заступник наркома освіти Я. Ряппо у 1925 р. на сторінках журналу «Шлях 

освіти» зазначав, що за весь час з початку існування робітфаків до ВНЗ 

перейшло понад 5 тис. студентів, це за умови, коли у вишах в той час навчалося 

понад 7 тис. 240 осіб. Завдяки робітничим факультетам число робітників у 

вишах з початку та до середини 1920-х рр. зросло з 2% до 15,6% а селян 

відповідно з 4% до 24,9% [181, c.1-4]. Наприкінці 1920-х – першій половині 

1930-х рр., коли в УСРР значно розширилася мережа робітфаків і в декілька 

разів збільшилася кількість слухачів, роль робітничих факультетів у зміцненні 

робітничо-селянського прошарку серед студентства республіки суттєво зросла. 

На відміну від УСРР в РСФРР підготовку до вступу у ВНЗ, крім 

робітничих факультетів, здійснювала десятирічна школа. Нарком освіти СРСР 

А.В. Луначарський зазначав, що детальне вивчення соціального складу 

слухачів зарахованих до вишів у 1926 – 1927 навчальному році засвідчило: 

серед абітурієнтів переважала молодь яка закінчила десятирічку, але робітфаки 

надалі повинні були виконувати своє основне завдання – готувати робітників і 

селян до вступу у вищі навчальні заклади, оскільки рівень знань робітфаківців 

був вищим, ніж у тих, хто закінчив десятирічку [195, c.37]. 

В УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х рр. існувала лише семирічна 

загальноосвітня школа, яка охоплювала лише частину сільської та робітничої 

молоді. Водночас функціонувала професійна школа (школи фабрично-

заводського учнівства, індустріальні профшколи, сільськогосподарські школи 

та ін.). Багато хто з дорослих робітників і селян не могли отримати освіту за 

молодих років, але виявляли бажання та здібності до навчання. І лише завдяки 

робітничим факультетам вони мали змогу вступити до ВНЗ та навчатися. За 

таких умов робітфаки залишалися важливою структурною складовою в системі 

освіти УСРР аж до середини 1930-х рр.  
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З перших днів існування робітфаків організація та здійснення 

навчально-виховного процесу, створення навчальних планів і програм, 

підготовка підручників та посібників, використання ефективних методів 

навчання стали найважливішим завданням новостворених освітніх структур. 

Особливість полягала в тому, що розробка навчальних планів і програм 

робітфаків відбувалася одночасно із формуванням їх мережі та зазнавала 

значних труднощів, не дивлячись на залучення до їх розробки 

найдосвідченіших педагогів старої генерації, які сприймали робітничі 

факультети як колишню середню школу та загалом були негативно 

налаштовані до самої ідеї робітфаків. 

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 вишу 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. 

Підготовка слухачів робітфаків відбувалася шляхом впровадження 

нових методик викладання, розповсюдження та засвоєння нових засобів, форм і 

методів навчання. Лекції, лабораторні заняття, 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. 
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Оскільки, лекційна система зазнавала певної критики, то запроваджувалися 

нові види аудиторних занять, як-от лекція-бесіда тощо. Обов’язковим 

елементом загального плану навчання і виховання на робітфаках були 

екскурсії. Навчальним планам підпорядковувалася діяльність наукових секцій 

та гуртків, які організовувалися за ініціативою студентів і викладачів, сприяли 

підвищенню освітнього рівня робітфаківців та зростанню їхнього інтересу до 

майбутнього фаху.  

На робітничих факультетах запроваджувалися нові методи навчання, які 

не завжди забезпечували поліпшення якості освіти робітфаківців, так як часто 

носили показовий характер і не враховували особливості підготовки слухачів. 

Насамперед, це бригадно-лабораторний метод, за яким в бригади об’єднувалися 

слухачі з різним рівнем підготовки, що нанівець зводило лабораторну роботу 

над матеріалом. Спроби застосувати в навчально-виховному процесі робітфаків 

сучасні ефективні методи, зокрема американський метод «Дальтон-план», який 

базувався на принципі індивідуального навчання, навпаки не завжди 

сприймалися позитивно викладачами через невміння, а подекуди й небажання 

їх застосовувати. 

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. Тому, всупереч невизнанню 

компартійною владою старих підручників, у перші роки навчання робітфаківці 

послуговувалися дореволюційними підручниками, які перевидавалися з 

певними змінами відповідно до завдань радянської системи освіти. Лише з 

часом були підготовлені нові підручники і посібники з різних предметів.  

Перевірка знань робітфаківців, яка була складовою частиною їхнього 

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

конкретних предметів. Практикувалася й така нова, своєрідна форма контролю 

успішності слухачів як загальний облік набутих знань, коли часто за 
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допомогою характеристики викладача групи та рішення зборів робітфаківців 

тощо, обґрунтовувався висновок насамперед щодо політичного рівня, а також 

академічної успішності слухача. Така форма контролю успішності, яка 

надавала переваги партійцям, комсомольцям, громадським активістам, 

викликала певний супротив у частини викладачів, особливо старої генерації, 

котрі вважали, що для вступу у виш необхідно перевіряти знання з конкретних 

предметів, чого не забезпечувала загальна характеристика. 

Результати перевірки академічної успішності свідчили про досить 

низькій рівень підготовки значної частини слухачів робітничих факультетів, 

багато з яких не могли оволодіти напруженими навчальними планами і 

програмами з орієнтацією на активну громадську діяльність.  

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 ВНЗ та їх 

структурних підрозділів, включаючи робітфаки. З партійними осередками 

координували свою роботу на робітфаках комсомольські організації, які 

залучали до вирішення навчально-виховних завдань студентські органи 

управління: факультетський студентський комітет (факультком), загальні збори 

членів профсекцій, групові трійки тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вирішення поставлених у дисертації завдань дає змогу сформулювати 

узагальнюючі висновки. 

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.  

Для праць, що з’явилися у час так званої перехідної «пострадянської» 

історіографії та поклали початок переосмисленню теми, притаманні деякі 

методологічні рецидиви минулого, у них разом з новими підходами уживалася 

частина старих суджень і міркувань, запозичених, у кращому випадку, з часів 

перебудови. 

Загалом тематична історіографія включає два періоди: 1) 1920-ті – 

початок 1990-х рр., 2) з початку 1990-х рр. і до сьогодні. Для першого 

історіографічного періоду характерним є утвердження і повне домінування в 

радянських історичних дослідженнях марксистсько-ленінської методології та 

підпорядкування праць офіційній більшовицькій концепції щодо мети, завдань, 

ролі і значення робітничих факультетів. Сучасний період історіографії 

позначений активним переосмисленням процесу становлення та 
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функціонування радянської вищої освіти в УСРР 1920-х – 1930-х рр., хоча 

перегляд усталених раніше висновків і оцінок щодо робітничих факультетів 

лише розпочався та вимагає спеціального дослідження під кутом зору сучасних 

методологічних і концептуально-теоретичних надбань вітчизняної історичної 

науки та з врахуванням означених хронологічних рамок.  

Джерельна база дослідження охоплює історіографічні, а також архівні, 

насамперед, писемні, як опубліковані, так і не опубліковані джерела. 

Історіографічні джерела (різні за видами та змістом наукові дослідження) 

прислужилися з’ясуванню стану наукової розробки теми, а архівні дозволили 

відтворити історію становлення та функціонування робітничих факультетів у 

1920-ті-1930-ті рр. Неопубліковані архівні документи і матеріали, використані в 

дисертації, різні за інформативним наповненням та оригінальністю, видовим 

розмаїттям (постанови, накази, протоколи засідань, стенограми нарад з питань 

освіти, звіти, огляди, доповідні записки, довідки, складені для Наркомосу УСРР 

тощо) достатньо повно висвітлюють процес становлення та функціонування 

робітничих факультетів в УСРР. Суттєво доповнюють архівні матеріали 

опубліковані документи та матеріали, які включають постанови і рішення 

правлячої Комуністичної партії, державні акти центральних та 

республіканських органів влади, матеріали збірників документів, тощо. Вони 

дозволили простежити адміністративно-командний характер компартійного і 

державногo кeрівництва радянською освітою, структурно-складовою частиною 

якої в означений період були робітничі факультети УСРР, з’ясувати визначену 

радянською владою їх мету, принципи комплектування контингенту слухачів, 

конкретні завдання робітфаків на тому чи іншому етапі їх функціонування. 

Значний фактологічний та конкретно-історичний матеріал з життя робітничих 

факультетів, їх слухачів містить періодика 1920-х – 1930-х рр. Хоча вона мала 

комуністичне спрямування, але фіксувала по гарячих слідах події та явища, які 

відбувалися в сфері освіти, піднімала найболючіші питання і проблеми життя 

слухачів робітфаків. 
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У створенні і розширенні 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 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. Форсоване розширення мережі 

робітфаків, включаючи районні робітфаки на підприємствах, а також робітфаки 

при радгоспах і колгоспах з використанням адміністративно-командних методів 

не завжди було виправдано під кутом зору якості підготовки робітників та 

селян. 

В умовах політики коренізації в УСРР були створені поодинокі 

національні робітфаки, але уже до середини 1930-х рр. вони були ліквідовані.  
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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.  

Здійснення політики українізації у 1920-ті – на початку 1930-х рр. 

супроводжувалося поступовим зростанням питомої ваги українців серед 

слухачів робітфаків. 

Робітники і селяни віддавали перевагу індустріально-технічним та 

сільськогосподарським робітфакам, що зумовлювалося їхньою попередньою 

роботою в промисловості і сільському господарстві. Але за рознарядками та 

рекомендаціями вони направлялися також на робітничі факультети соціально-

економічного, медичного та педагогічного профілю. 

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 
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– 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 

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. 

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. 

На робітничих факультетах запроваджувалися нові види навчання, як-от 

лекція-бесіда, яка використовувалася через певну критику традиційних лекцій, 

не завжди зрозумілих для малопідготовлених слухачів. Використання нових 
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методів, зокрема такого як бригадно-лабораторний, не забезпечувало 

поліпшення якості освіти робітфаківців, а принцип індивідуального навчання 

відповідно до американського методу «Дальтон-план» часто не сприймався 

викладачами через невміння, а подекуди й небажання його застосовувати. 

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. 

На якості навчання слухачів особливо у перші роки існування робітфаків 

негативно позначалася відсутність підручників, посібників, недостатня 

забезпеченість бібліотек навчально-методичною та спеціальною літературою. 

Тому вимушене використання дореволюційних підручників, яких не визнавала 

компартійна влада, супроводжувалося поступовою підготовкою нових, що 

відповідали завданням радянської системи освіти.  

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 
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навчання з метою засвоєнням значного обсягу навчального матеріалу, 

наслідком чого був досить низькій рівень підготовки значної частини 

робітфаківців.  

Партійні організації та комуністичні осередки вишів забезпечували 

проведення партійної лінії у вищій школі, контролювали всю роботу 

робітничих факультетів, включаючи навчально-виховний процес, оцінювання 

результатів навчання слухачів, їхню громадсько-політичну активність. До 

вирішення-навчально виховних завдань вони активно залучали комсомольські 

організації та студентські органи управління, зокрема такі як факультетський 

студентський комітет, загальні збори членів профсекцій, групові трійки та ін. 

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 методів та технологій навчання. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДЖЕРЕЛА 

 

Архівні документи і матеріали 

 

Центральний державний архів вищих органів влади і управління 

України (ЦДАВО України) 

 

Ф.166: Міністерство освіти України, 1917 – 2000 рр.  

Опис 1: Народний комісаріат освіти УСРР (НКО УСРР), 1918-1920 рр.  

 

1. Спр. 269. – Декрети і постанови РАДнаркому УСРР про відокремлення 

церкви від держави і школи від церкви, організацію Управління вищими 

учбовими закладами, правила переходу студентів з інших інститутів і 

факультетів, листування про соцзабезпечення студентів вузів, 

націоналізацію Київського підприємства «Фізикохімік» та асигнування 

коштів в розпорядження Наркомосу. Протоколи засідань міжвідомчих 

нарад при Наркомфіні УСРР. Висновки відділу міськсільбуду Комітету 

державних споруд по кошторисах вищих державних закладів. – червень – 

липень 1919 р. – 101 арк.  

2. Спр. 271. – Протоколи і виписи з протоколів засідань Робітничо-

селянського Уряду України, міжвідомчої наради Наркомфіну і президії 

Наркомосу УСРР про асигнування коштів в розпорядження Наркомосу. 

Доповідь Наркомосу УСРР про соціальне забезпечення студентства. 

Листування з учбовими закладами м. Харкова і Правлінням профспілки 

службовців вищих учбових закладів про асигнування коштів і видачу 

зарплати співробітникам. Відомості на видачу зарплати співробітникам 

вищих учбових закладів м. Харкова. – 28 січня – 7 серпня 1919 р. – 83 арк. 
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3. Спр. 273. – Протоколи засідань комісій в справах вищої школи (чернетка). 

– 22 лютого – 10 березня 1919 р. – 56 арк. 

4. Спр. 275. – Протоколи (чернетки) засідань колегії відділу вищої школи за 

липень-серпень 1919 р. та чернетки заміток завполітвідділу № в/ч 

Дехтярьова про реформу вищої школи з додатками (польова книжка для 

розвідника, вирізки з газет з деякими постановами про народну освіту). – 

21 квітня – 2 грудня 1919 р. – 111 арк. 

5. Спр. 276. – Матеріали про реорганізацію вищих учбових закладів і 

відкриття нових (декрет, постанови, проект статуту Української академії 

наук в Києві і пояснююча записка до нього, протокол засідань підвідділу 

вищої школи Київської губнаросвіти, окремі міркування). – 19 лютого 1919 

р. – 26 січня 1920 р. – 66 арк. 

 

Опис 2  

6. Спр. 246. – Циркуляри, доповіді, записки та листування Голофпрофору 

УСРР про покращення роботи медінститутів, шкіл ФЗУ, робітфаків та 

інших учбових закладів профосвіти, забезпечення їх кадрами, кредитами, 

господарсько-технічним інвентарем, відвод земель для дослідних ділянок. 

Протоколи засідань бюро політкомісарів вузів України. Посвідчення, 

характеристики та інші документи на викладачів інститутів та вчителів 

шкіл профосвіти. – 16 квітня – 31 грудня 1921 р. – 143 арк. 

7. Спр. 487. – Матеріали про роботу науково-дослідницької кафедри 

зоотехнії Харківського сільськогосподарського інституту (звіти, доповіді, 

доповідні записки, плани робіт, програмові, і організаційні, завдання по 

науково-дослідній праці та ін.). – 19 жовтня 1921 р. – 7 листопада 1925 р. – 

90 арк.  

8. Спр. 738. – Протоколи та виписи з протоколів об’єднаних засідань 

Президії ВУЦВКу і РНК УСРР, РНК УСРР, УЕН, надіслані до відома. – 3 

січня – 17 серпня 1922 р. – 102 арк.  
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9. Спр. 739. – Протоколи та виписи з протоколів об’єднаних засідань 

Президії ВУЦВКу і РНК УСРР, РНК УСРР, надіслані до відома та 

матеріали до них. – 2 травня – 28 грудня 1922 р. – 204 арк.  

10. Спр. 1064. – Матеріали про стан учбово-виховної роботи в Кам’янець-

Подільському сільськогосподарському інституті ім. К. Маркса і робфаку 

при ньому, Інституті народної освіти в 1921/22 – 1923/24 навч.рр. 

(протоколи, звіти, відомості, списки професорів, викладачів, студентів цих 

учбових закладів). – 17 листопада 1922 р. – 21 березня 1924 р. – 348 арк.  

11.  Спр. 1481. – Доповіді, доповідні записки Харківського 

сільськогосподарського інституту про матеріальний стан інституту і 

робфаку при ньому за 1921/22 р. та листування з ним з цього питання та 

про учбово-наукову роботу в інституті. Списки професорсько-

викладацького складу інституту на І.ХІ.22 р., викладачів робфаку на 

15.Х.23 р. – 16 листопада 1922 р. – 6 лютого 1924 р. – 354 арк.  

 

Опис 3 

12. Спр. 167. – Матеріали І-го Всеукраїнського з’їзду по освіті робітничої 

молоді (тези доповідей, резолюції та стенограми виступів). – 7 березня 

1923 р. – 89 арк.  

13. Спр. 169. – Матеріали І-го Всеукраїнського з’їзду по освіті робітничої 

молоді (доповіді і стенограми). – 8 березня – 9 березня 1923 р. – 107 арк.  

14. Спр. 170. – Стенограма доповіді Я. Ряппо «Місце школи робітничої молоді 

в системі освіти і її значення у виробництві» на І-му Всеукраїнському з’їзді 

по освіті робітничої молоді. – 5 березня 1923 р. – 74 арк.   

15. Спр. 171. – Виписи з протоколів засідань президії та колегії 

Укрголовпрофосу. – 13 листопада 1923 р. – 31 грудня 1924 р. – 288 арк.    

16. Спр. 172. – Протоколи засідань бюро КУБУЧа. Листування з ЦК КП(б)У, 

ЦК ЛКСМУ, губвідділами профосвіти, інститутами та відділами 

Наркомосу УСРР про надсилку відомостей щодо кількості членів партії і 
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комсомольців по кожній губернії, прийом до вузів, облік студентів, 

надання їм приміщень, плату за навчання та ін. – 21 грудня 1923 р. – 8 

грудня 1924 р. – 146 арк. 

17. Спр. 174. – Протокол засідання комісії по складанню інструкції про 

організацію курсів української мови. Проект бюро методкому про 

організацію курсів для підготовки радянських робітників до ведення 

діловодства на українській мові. – 7 травня – 10 травня 1923 р. – 14 арк.   

18. Спр. 177. – Матеріали про організацію і стан професіональної освіти на 

Україні (протоколи засідань колегії головпрофосвіти, колегії Наркомосу, 

циркуляри, інструкції, плани робіт та ін.). – 24 червня 1923 р. – 31 грудня 

1924 р. – 533 арк. 

19. Спр. 179. – Матеріали по професійній освіті (циркуляри Наркомосу УСРР, 

Головпрофосвіти, інструкції приймальних комісій, звіти, протоколи 

громадського комітету по покращенню побуту студентів вузів (КУБУЧ). 

Штати Наркомосу, таблиці та відомості про економічний стан деяких 

відділів Наркомосу УСРР. – 23 листопада 1923 р. – 22 грудня 1924 р. – 

474+І арк.  

20. Спр. 223. – Статистичні відомості про наявність педагогічного складу і 

студентів по учбових закладах України з І.Х.1922 р. до І.Х.1923 р. – 1 

жовтня 1923 р. – 11 арк. 

21. Спр. 225. – Зведені відомості про робфаківців, прийнятих у вузи і 

технікуми у 1923/24 учбовому році. – 26 вересня – 27 грудня 1923 р. – 33 

арк. 

22. Спр. 226. – Демографічні відомості про студентів вузів, технікумів і 

робфаків у 1923/24 учбовому році. – 4 грудня 1923 р. – 30 липня 1924 р. – 

214 арк.  

23. Спр. 231. – Відомості про кількісний склад студентів робфаків при 

інститутах технічної освіти до реєстрації і заповнення анкет. – 8 травня 

1923 р. – 14 арк.  
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24. Спр. 349. – Матеріали про роботу Одеського інституту народної освіти та 

робфаку при ньому (протоколи, звіти про прийом, відомості про склад 

студентів. Списки студентів і викладачів та ін.). – 29 жовтня 1923 р. – 4 

лютого 1924 р. – 205 арк.  

25. Спр. 809. – Постанови і положення ВУЦВКу та РНК УСРР про соціальне 

забезпечення студентів. Протоколи і виписки з протоколів засідань 

Центральної та Харківської губернської стипендіальних комісій. – 11 

грудня 1923 р. – 15 вересня 1924 р. – 56 арк.  

26. Спр. 812. – Матеріали про призначення та розподіл стипендій (постанови, 

протоколи, розпорядження, доповіді, цифрові відомості, списки, 

листування). – 11 червня 1923 р. – 4 квітня 1925 р. – 161 арк.   

27. Спр. 813. – Листування з ЦК КП(б)У про забезпечення студентів 

стипендіями. – 18 жовтня 1923 р. – 1 листопада 1924 р. – 37 арк.  

 

Опис 4  

28. Спр. 353. – Плани робіт та звіти відділу професійної освіти робітничої 

молоді Укрголовпрофосу. – 26 лютого – 10 жовтня 1924 р. 

29. Спр. 355. – Протоколи Волинського губернського з’їзду по освіті 

робітничої молоді (25-29 грудня 1923 р.) та матеріали до них. Доповіді про 

роботу сектору по профосвіті робітничої молоді Волинського губпрофосу 

за грудень 1923 – лютий 1924 р. та звіт Житомирської школи робітничої 

молоді за І триместр 1923/24 навчального року. – 14 січня – 31 березня 

1924 р. – 40 арк. 

30. Спр. 356. – Матеріали про професійну освіту робітничої молоді 

Волинської губ. (обіжники, протоколи, плани, звіти, листування). – 12 

січня 1924 р. – 19 травня 1925 р. – 41 арк.    

31. Спр. 360. – Матеріали про стан професійної освіти робітничої молоді 

Катеринославської губ. (програми, плани, звіти, відомості, списки 

викладачів). – 5 лютого – 1924 р. – 17 січня 1925 р. – 137 арк. 
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32. Спр. 363. – Учбові програми установ по освіті робітничої молоді та звіти 

сектору профосвіти робітничої молоді  Київського губпрофосу. – 5 лютого 

– 26 квітня 1924 р. – 60 арк.  

33. Спр. 365. – Звіт Одеського губпрофосу про роботу шкіл робітничої молоді 

за 1923/24 навчальний рік. – 9 липня 1924 р. – 5 арк. 

34. Спр. 368. – Звіт Полтавського губпрофосу та листування з ним про роботу 

по профосвіті робітничої молоді. Список шкіл фабрично-заводського 

учнівства губернії. – 19 січня – 12 грудня 1924 р. – 25 арк. 

35. Спр. 370. – Матеріали про стан профосвіти робітничої молоді Харківської 

губ. (обіжники, протоколи, плани, звіти, листування). – 5 січня – 31 грудня 

1924 р. – 63 арк. 

36. Спр. 380. – Учбові програми та звіти про роботу Бердичівського 

вечірнього робітфаку. – 16 лютого 1924 р. – 20 січня 1925 р. – 37 арк.  

37. Спр. 382. – Анкетні відомості про стан Вінницьких вечірніх робітничих 

курсів та проект мережі професійних шкільних закладів Полтавщини на 

1924/25 р. – 26 січня – 26 липня 1924 р. – 23 арк.  

38. Спр. 384. – Доповіді, звіти та списки курсантів профосвіти комуністів в м. 

Дніпропетровську. – 9 лютого – 19 лютого 1924 р. – 8 арк. 

39. Спр. 385. – Матеріали про профосвіту робітників Донецької губ. (плани, 

звіти, доповіді, списки викладачів та слухачів робітфаків). – 8 січня – 20 

грудня 1924 р. – 33 арк. 

40. Спр. 387. – Листування з Донецьким губвідділом народної освіти про 

організацію вечірнього робітничого технікуму в Юзівці. – 27 лютого – 22 

квітня 1924 р. – 5 арк. 

41. Спр. 388. – звіт та доповідь про роботу і список студентів Донецького 

робітничого технікуму. – 3 грудня 1924 р. – 2 січня 1925 р. – 18 арк.  

42. Спр. 390. – Навчальні програми, кошторис, звіт, списки слухачів 

Житомирського вечірнього робітфаку. – 17 січня – 27 жовтня 1924 р.  
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43. Спр. 400. – Матеріали про стан та роботу Київського робітфаку 

(протоколи, учбові плани і програми, звіти, списки студентів). – 11 лютого 

1924 р. – 6 березня 1925 р.  

44. Спр. 408 – Протоколи засідань Предметної комісії, програма, учбовий 

план, звіти та інші матеріали Краматорського вечірнього робітничого 

технікуму. – 21 лютого – 21 грудня 1924 р. 

45. Спр. 409. – Учбові плани, звіти, списки студентів та інші матеріали 

Криворізького вечірнього робітничого гірничого технікуму. – 8 січня – 30 

грудня 1924 р. – 46 арк. 

46. Спр. 411. – Матеріали про стан та роботу Луганського вечірнього 

робітничого технікуму (програми, протоколи, звіти, списки студентів, 

листування, вимогова відомість на видачу зарплати). – 15 січня – 27 грудня 

1924 р. – 81 арк.  

47. Спр. 413. – Листування з Миколаївським окрпрофосом про роботу 

вечірнього робітфаку. Списки викладачів. – 4 січня – 8 вересня 1924 р.  

48. Спр. 415. – Матеріали про роботу Одеського вечірнього робітничого 

технікуму (програми, протоколи, доповіді, звіти, списки викладачів, 

листування). – 21 січня – 20 грудня. 

49. Спр. 416. – Звіти про роботу Полтавського вечірнього робітничого 

технікуму та листування про об’єднання його з Полтавським українським 

індустріальним технікумом. – 8 березня – 24 червня 1924 р. 

50. Спр. 417. – Матеріали про стан та роботу Сумського вечірнього 

робітничого технікуму (протоколи, програми, плани, звіти, списки 

студентів, листування). – 25 січня 1924 р. – 6 березня 1925 р. 

51. Спр. 419. – Звіти Уманських вечірніх профтехнічних курсів робітників. – 

27 лютого – 28 серпня 1924 р. – 5 арк.  

52. Спр. 421. – Протоколи наради деканів робітфаків м. Харкова від ЗІ.Х.24 р. 

План методологічної роботи та кошторис вечірнього робітфаку 

Центрального району м. Харкова, учбовий план, кошторис та список 
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персоналу школи підвищення кваліфікації робітників заводу ім. Жовтневої 

революції в Луганську. Постанова ВУЦВКу від: 8.ІІ.22 р. про 

затвердження «Положення про комітети сприяння робітничим 

факультетам». – 27 лютого – 10 грудня 1924 р. 

53. Спр. 424. – Учбові плани та програми, звіти, списки викладачів і студентів 

та інші матеріали вечірнього робітничого технікуму Народного 

господарства в м. Харкові. – 9 лютого 1924 р. – 6 березня 1925 р. – 175 арк.  

54. Спр. 445. – Звіт Луганського індустріального робітфаку про роботу в 

1923/24 навчальному році та листування з ним про обладнання лабораторій 

та поповнення бібліотеки, переведення робітфаківців до вузів та складання 

розкладу занять. – 15 січня – 15 жовтня 1924 р. – 44 арк.                 

55. Спр. 665. – Постанови ВУЦВКу та Раднаркому УРСР, виписи з протоколів 

Раднаркому УРСР та Укрголовпрофосу і обіжники Наркомосу УРСР щодо 

призначення та розподілу стипендій. – 11 грудня 1924 р. – 16 травня 1925 

р. – 81 арк. 

56. Спр. 957. – Інструкції, протоколи, програми, плани та інші матеріали по 

перепідготовці робітників політосвіти та соцвиховання. – 12 лютого – 13 

червня 1924 р. – 102 арк.   

57. Спр. 959. – Матеріали про перепідготовку робітників освіти (плани, 

протоколи, звіти, відомості, програми курсів та ін.). – 13 травня 1924 р. – 

лютий 1925 р. – 463 арк. 

58. Спр. 961. – Доповідь про роботу Центрального бюро перепідготовки 

робітників освіти; листування з губвідділами наросвіти та стан 

перепідготовки та списки літератури з цього питання. – 19 серпня – 8 

грудня 1924 р. – 59 арк.  

59. Спр. 1151. – Матеріали про фінансування Комітетів по поліпшенню побуту 

студентів (постанови, виписи з протоколів, доповіді, цифрові відомості, 

листування). – 14 лютого – 10 вересня 1924 р. – 105 арк. 
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Опис 5 

60. Спр. 514. – Стенограма засідань ІІ-го Всеукраїнського з’їзду робітників 

освіти. Звіт мандатної комісії та привітання з’їзду від курсантів вечірніх 

робітничих курсів при Миколаївському окружному професійному бюро. – 

25 червня 1925 р. – 113 арк.  

61. Спр. 649. – Листування з центральними, професійними, місцевими 

радянськими установами та учбовими закладами про розподіл стипендій та 

про кількість робфаківців переведених до вузів та технікумів. Списки 

робфаківців вузів України. – 10 вересня – 10 листопада 1925 р. – 152 арк.  

62. Відомості про розподіл стипендій між учбовими закладами України. – 10 

липня 1925 р. – 27 травня 1926 р. – 60 арк.    

63. Спр. 966. – Матеріали про поліпшення побуту і матеріального 

забезпечення студентів України (протоколи, постанови, звіти, 

розпорядження, доповідні записки, заяви, акти, статистичні відомості). – 9 

січня 1925 р. – 18 жовтня 1927 р. – 361 арк.  

64. Спр. 973. – Акти, умови заключені Наркомосом УСРР з Гомельським та 

Ленінградським управлінням швейної промисловості на пошив одягу для 

робфаківців. – 30 березня – 4 червня 1925 р. – 54 арк. 

 

Опис 6, т. 1 

65. Спр. 72. – Матеріали про роботу Київської окружної інспектури народної 

освіти (протоколи, звіти, резолюції, плани, акти обслідувань освітніх 

установ). – 14 лютого 1926 р. – 29 листопада 1927 р. – 228 арк. 

66. Спр. 178. – Річні звіти індустріально-технічних учбових закладів та 

робітфаку Київського медичного інституту про їх стан та учбово-виховну 

роботу за 1924/25 – 1926/27 навчальні роки. – січень 1926 р. – грудень 1927 

р. – 311 арк. 

67. Спр. 1037. – Протоколи нарад Центральної комісії по розподілу житлової 

площі і заселення нових гуртожитків при Наркомосі УСРР. Списки 
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студентів-мешканців гуртожитків міста Харкова. – грудень 1926 р. – 17 

лютого 1927 р. – 133 арк.  

68. Спр. 1038. – Матеріали про забезпечення помешканням студентства 

прийому 1926/27 року (проекти постанов, протоколи, виписи з протоколів, 

доповідні записки, цифрові відомості, листування, висновки). – лютий – 8 

вересня 1926 р. – 163 арк.  

 

Опис 7 

69. Спр. 959. – Матеріали про поліпшення матеріального стану та 

забезпечення житлом студентів України (протоколи, доповіді, статистичні 

відомості, листування). – 18 травня 1927 р. – 1 липня 1928 р. – 131 арк.  

70. Спр. 960. – Матеріали про роботу та фінансовий стан будівельної комісії 

по збудуванню студентських гуртожитків при Наркомосі УРСР 

(постанови, протоколи, умови, доповідні записки, кошториси, 

статвідомості). – 13 квітня 1927 р. – 30 березня 1928 р. – 136 арк.  

71. Спр. 963. – Статистичні відомості про студентів учбових закладів України, 

які живуть в гуртожитках будинків пролетарського студентства. – 21 січня 

1927 р. – 18 лютого 1927 р. – 93 арк.  

  

Опис 9 

72.  Спр. 738. – Акти обстежень центральних будинків пролетарського 

студентства та гуртожитків вузів УРСР. – 3 січня – 3 жовтня 1929 р. – 38 

арк. 

73. Спр. 739. – Матеріали про побутові умови студентів учбових закладів 

УРСР (протоколи, виписки з протоколів, розподіл кредитів, загальні 

зведення). Список робітфаківців Харківського інституту народного 

господарства. – травень – листопад 1929. – 72 арк.  
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74. Спр. 740. – Матеріали про стан вузівських гуртожитків та врегулювання 

користування студентськими їдальнями (протоколи, доповідні записки, 

виписки з протоколів, листування). – 1 листопада – 1 грудня 1929. – 27 арк.  

75. Спр. 742. – Матеріали про забезпечення студентів житловими 

приміщеннями (протоколи, постанови, виписки з протоколів, положення, 

листування). – 31 липня 1929 – 30 серпня 1930. – 177 арк.  

 

Ф.539: Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції УРСР (НК 

РСІ УРСР) 

Опис 1 

 

76. Спр. 111. – Документи по роботі І Всеукраїнського з’їзду працівників 

культурно-просвітніх і санітарних інспекцій, обстеження роботи апарата 

місцевих органів Наркомпросу УССР (протоколи, стенограма засідань, 

акти, листування).  

77. Спр. 452. – Документи про обстеження студентських їдалень № 1, 2 в м. 

Харкові (накази, протоколи, заключення, акти, листування). – 22 листопада 

1922 р. – 21 травня 1923 р. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України) 

 

Ф.Р-1: Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), 

1918-1991рр. 

Опис 20 

 

78. Спр. 335. – Листування з ЦК РКП(б), губкомами партій, Всевидавом, 

Наркомпросом УСРР з питань агітаційно-масової роботи, забезпечення 
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літературою та з інших питань. – 20 січня 1920 р. – 31 грудня 1920. – 179 

арк. 

79. Спр. 999. – Звіт Політбюро і Оргбюро ЦК КП(б)У до ІІ-го Пленуму ЦК 

партії. Зведення найважливіших постанов ЦК КП(б)У за період від ІІ-ї 

Всеукраїнської партійної конференції до грудня 1922 р. Зведення 

загального відділу ЦК КП(б)У для членів ЦК.  – 19 грудня 1921 р. – 01 

грудня 1921 р. – 67 арк.  

80. Спр. 1285. – Протоколи засідань Центрально-контрольної комісії, пленума 

і президії Всеукраїнського центрального робітничого комітету допомоги 

голодуючим при Південному бюро ВЦРПС. – 15 січня 1922 р. – 23 

листопада 1922 р. – 30 арк. 

81. Спр. 1773. – Положення (копії) ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У про іспартвідділ 

ЦК КП(б)У і губернських комітетів партії. Звіти Іспарта ЦК КП(б)У про 

видавничу діяльність, організацію виставок, реорганізацію Іспарта, 

проведену роботу на місцях. – 10 січня 1923 р. – 22 грудня 1923 р. – 69 арк. 

82. Спр. 1777. – Протоколи засідань комісії Політбюро ЦК КП(б)У про 

перегляд сітки вузів, робфаків, технікумів, оплату студентам-

практикантам. Витяги із протоколів, засідань Народного комісаріату освіти 

УСРР. – 05 січня 1923 р. – 22 грудня 1923 р. – 166 арк. 

83. Спр. 1778. – Протоколи засідань президії, колегії Головного комітету 

професійно-технічної та спеціально-наукової освіти (Укрголовпрофосвіти). 

– 02 січня 1923 р. – 18 грудня 1923 р. – 157 арк. 

84. Спр. 2118. – Бюлетені інформаційно-статистичного відділу ЦК КП(б)У про 

економічно-політичний стан губерній, стан і роботу місцевих партійних 

організацій, радянське будівництво, профспілкову роботу та інших 

питаннях. – березень 1925 – 03 серпня 1925. – 152 арк. 

85. Спр. 2265. – Звіт Народного комісаріату просвіти УССР в ЦК КП(б)У про 

діяльність 1924-1926 рр. – 13 серпня 1926 р. – 72 арк. 
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Державний архів м. Києва (ДАК) 

 

Ф. Р-308: Київський політехнічний інститут Міністерства вищої та 

середньої освіти УРСР, 1918-1978 рр. 

Опис 1 

 

86. Спр. 142. – Справа про створення робітфаку. – 4 квітня 1921 р. – 17 грудня 

1921 р. – 29 арк. 

87. Спр. 173. – Звіти та інші матеріали про стан роботи робітфаку за вересень 

1922 р., травень 1923 р.. Списки студентів і працівників робітфаку. – 21 

вересня 1922 р. – 28 грудня 1923 р. – 144 арк. 

88. Спр. 216. – Статистичні відомості про кількість студентів, які закінчили 

інститут в 1924-1927 рр. і робітфак інституту за 1922-1925 рр., а також про 

склад студентів інституту та робітфаку. – 1922 р. – 1927 р. – 120 арк. 
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