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Кришталь Свiтлани Петрiвни
<<Робiтничi факультети в УСРР (1920-Ti - початок 30-х рр.):

СТВОРення та фУнкцiональна дiяльнiсть>>, поданоi на захист для здобуття
НаУКОВОГО СТУПеня кандидата iсторичних наук за спецiальнiстю 07.00.01

- iсторiя УкраiЪи

Незважаючи на низку Грунтовних наукових праць з icTopii освiти 20-30_
Х РР. ХХ Ст., якi з'явилися на початку нинiшнього столiття, ця проблема е
ВеЛЬМИ аКТУ€rЛЬною. Залишаеться, ще низка нез'ясованих питань. Зокрема,
ПОТРебУе дослiдження iсторичне минуле окремих навч€Lльних закладiв рiзних
ocBiTHix Вертик€rлеЙ. Iсторикам варто звернути увагу i на Ti складнi умови, у
яКих фУнкцiонув€}ли ocBiTHi заклади, оскiльки, зокрема, на початку 20_х рр.
ЗНачна Частина науково-педагогiчноi iнтелiгенцii емiгрувала) а Ti викладачi,
Що З€tлишилися не користув€tлися довiрою бiльшовикiв. Тому ocBiTHi заклади
СТаВ€LПи iДеологiчними центрами втiлення у життя рiшень Комунiстичноi
партiТ, що формув€lлися пiд впливом постiйноI агiтацiйно-пропагандистськоi

РОбОти партiТ i держави. У цьому KoHTeKcTi значна увага придiлялася
(ПРОЛеТаРиЗацiТ> вишiв, одним iз засобiв якоi було поповнення студентських
контингентiв через робiтничi факультети (робiтфаки). За словами
А. В. Луначарського вони були <своерiдними пожежними драбинами,
ПРеДСТаВЛениМи до BiKoH вузiв, по яких пiднiмалася до вищоi освiти
ПРОЛеТаРсЬка Молодь). Вiд вступникiв вимагався елементарниЙ piBeHb
ГраМоТностi, тобто вмiння,читати, писатц i рахувати. Вимушене в умовах
масовоi неграмотностi заниження освiтнього рiвня для слухачiв звiсно ж
СТВОРЮВаJIо чималi труднощi в роботi викладачiв, в органiзацiТ форпл i
метоДiв навч€uIьного процесу. Разом з тим, це дозволяло забезпечити масовий
наплив слухачiв, насамперед вихiдцiв з робiтникiв i селян. Робiтфаки при
ВИШаХ бУли тиМчасовою мiрою i повиннi були стати перехiдним MicTKoM на
ПеРiод, коли дiти трудящих зможуть отримати повноцiнну середню ocBiTy.
Iншими словами робiтфаки дублювали середню школу, тимчасово, до тих
пiр, поки для вихiдцiв з рiзних прошаркiв не буд. забезпечений однаковий
стартовий piBeHb до моменту вступу у заклади вищоi освiти.

вiдтак дисертацiйне дослiдження С. П. Кришта_гlь, присвячене
становищу робiтфакiв у 1920-Ti рр. - на початку 1930-х рр., безперечно, е

акту€Lльним та важливим. У дисертацii в свiтлi сучасних методологiчних i
концепту€шьних пiдходiв уперше в украТнськiй iсторiографii комплексно
ПРОаналiЗоВано iсторiографiю проблеми, яка не отримала об'ективного i

в iсторичнiй науцi. .Щисертантка аргументовано вк€tзуе,

з поля зору дослiдникiв випад€ши чим€шо нез'ясованих

всебiчного розгляду
що за такого пiдходу
питань. Зокрема,

Вiддlл дIлOвOдства та apxlBy
КиIвськЙ нацlонального унiверШЕтч

iчанl Таоаса Шешвнка ,.| ;.

вона скон i процесу
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формУвання, умовах створення та особливостях дiяльностi робiтничих
факультетiв УСРР" С. П. Кришталь значну увагу придiляс ((людському

фактору>, поставивши в центр дослiдження життя та дiяльнiсть викладачiв та
слухачiв робiтфакiв.

Щисертацiйне дослiдження виконано в межах програми науково-
ДОСлiдницЬких робiт <УкраiЪа в заг€шьноевропейських iсторичних процесах:
ПОШУКИ ЦИвiлiзацiЙного вибору>, яка реалiзовуеться на iсторичному
факультетi Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IТТевченка.

новизна кандидатськоi дисертацii С. П. Кришталь полягае в тому, що в
нiЙ уперше у вiтчизнянiй iсторiографii здiйснено комплексне дослiдження
ПРОЦеСУ фОрмУвання робiтничих факультетiв, з'ясовано полiтичнi,
iдеологiчнi, органiзацiйнi та соцiально-економiчнi засади iх функцiонування,
ПокаЗаНо повну пiдпорядкованiсть пiдготовки робiтникiв i селян до вступу у
вишi бiльшовицькiй iдеологii та полiтицi тощо.

Запропонована структура дисертацii певною мiрою рацiональна. t{e
ВСТУП, ТРИ РоЗДiли (4 пiдроздiли), список використаних джерел i лiтератури
(40 cTopiHoK, 399 позицiй). Загальний обсяг дисертацii 208 cTopiHoK, з яких -
149 cTopiнoK основного тексту.

У вступi визначено актуutльнiсть, об'скт i предмет теми, сформульовано
МеТУ, ocHoBHi завдання та методи дослiдження, обцрунтовано хронологiчнi
РаМКИ Та ГеОГРафiчнi межi роботи, пок€вано наукову новизну та практичне
значення, апробацiю результатiв дослiдження.

У першому роздiлi - <<Iсторiографiя та джерельна база дослiдження) -
дисертантка запропонув€tла увесь корпус,публiкацiй, у яких тим чи iншим
чиноМ аналiзуються питання дiяльностi робiтфакiв радянськоi Украiни у
мiжвоенниЙ перiод. Науковий доробок розподiляеться на двi групи: 1) працi

радянських вчених |920-х початку 1990-х рр., 2) працi сучасних
украiнських науковцiв (початок 1990-х рр. i до сьогоднi). Характеризуючи
ПРаЦi Вчених, Що вписуються у перший iсторiографiчний перiод, авторка
Переконливо твердить про утвердження i повне домiнування в радянських
iсторичних дослiдженнях марксистсько-ленiнськоi методологii щодо мети,
ЗаВДанЬ, ролi i Значення робiтничих факультетiв. Не викликае заперечення i
думка дисертантки, що сучасний перiод iсторiографii позначений активним
ПереосмисJIенням процесу становлення та функцiонування радянськоТ вищоi
освiти в УСРР t920-x - 1930-х рр. Вона доводить, що перегляд уст€Lлених
ранiше висновкiв i оцiнок щодо робiтничих факультетiв лише розпочався та
ВиМаГае спецiального дослiдження пiд кутом зору сучасних методологiчних i
концепту€Lпьно-теоретичних надбань вiтчизняноi iсторичноi науки. Загалом,
С. П. Кришталь квалiфiковано проаналiзув€Lпа доробок попередникiв, що
ДОЗВОЛило iЙ зробити вмотивований висновок щодо вiдсутностi комплексноi
узаг€Lльнюючоi роботи iз зазначеноi проблеми.
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щослiдження виконув€lлося на значнiй джерельнiй базi, яку складають
399 нЕвв джерел i лiтератури" Використано 88 архiвних справ 4 фондiв
державних apxiBiB: двох центр€tльних, ,Щержавного apxiBy MicTa Киева, 114
збiрникiв та окремих опублiкованих документiв, матерiа-пiв особистого
походження, публiкацiй у тогочасних перiодичних виданнях.

у другому роздiлi - <створення мережi робiтфакiв та ik матерiально-
фiнансове забезпечення)) - дослiдниця на конкретних прикладах пок€tзала

формування мережi робiтфакiв' проаналiзувzulа ik нормативно-правову б*у,
принципи та особливостi комплектування, визначила наскiльки ефективною
була державна полiтика щодо матерiального i фiнансового забезпечення
робiтфакiвцiв. У першому пiдроздiлi цього роздiлу <Формування мережi
робiтничих факультетiв та контингенту слухачiв>> дисертантка новаторсько
запропонувала i обгрунтувала перiодизацiю створення мережi робiтфакiв.
Перший перiод охоплюе |920-|924 рр., другий - 1925-1929 рр., третiй _ 1930-
1935 рр. .Щисертантка бiльшу увагу придiляе першому (початковому) етапу,
коли вiдбувалася iнституцiоналiзацiя робiтничих факультетiв. У дисертацiТ
зазначасться, що для цього етапу характерним €

вiдкривалися, переважно, у найбiльших MicTax Украiни.
то, що робiтфаки

Ближче до середини
десятилiття вони почаJIи виникати у MicTax, у яких функцiонув€tли заклади
вищоi освiти, що готув.lли кадри для промисловостi та сiльського
господарства. Щругий перiод дисертантка трактуе як стабiлiзацiйний, коли не
вiдбувалося сутт€вих змiн у роботi дослiджуваних ocBiTHix закладiв. у
третьомУ перiодi ст€UIисЯ cyTTeBi кiлькiснi змiнИ у мережi робiтфакiв, що було

державною полiтикою, ., . спрямованою на прискорену
та масову колективiзацiю. цi заклади масово поч€lJIи
поза межами iнститутських центрiв. Зокрема,

започатковув€lлися робiтфаки на пiдприсмствах, при радгоспах i колгоспах. У
пiдроздiлi дисертантка аналiзуе нормативно-правовi акти, якi регулювЕlли
дiяльнiсть ocBiTHix закладiв, пок€}зуе законодавчу дiяльнiсть BYLPK, який на
своlХ засlданнЯх розглЯдав питання розВиткУ i дiяльностi робiтфакiв. KpiM
того, йдеться про нормотворчу роботу рнк усрр, Наркомату освiти
республiки, Украiнського головного KoMiTeTy професiйноi освiти, IIt
ВКП(б), профспiлок.

у другому пiдроздiлi кматерiальне та фiнансове забезпечення
робiтфакiв>> дисертантка аналiзуе стан матерiально-фiнансового забезпечення

робiтфакiв та ik слухачiв. Переважно у пiдроздiлi йдеться про матерiальне
становище головних учасникiв освiтнього процесу робiтфакiвцiв.
с. п. Кришталь звернула увагу на скJIаднощi, пов'язанi iз забезпеченням
молодi житлом. Вона зазначае, що слухачi постiйно вiдчували на собi
житлову кризу та побутову невлаштованiсть. Не менш гострим було питання
iз забезпеченням харчуванням, особливо у першi роки пiслявоснного

пов'язано iз
iндустрiалiзацiю
створюватися
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десятилiття. Хоча, дисертантка справедливо з€вначае, що робiтфакiвцi були у
дещо кращому становищi нiж студенти вишiв, оскiльки компартiйна влада,
розподiляючи продовольчi ресурси, прирiвняла перших з них до
червоноармiйцiв. Однак цi норми не могли забезпечити бiльш-менш
норм€rльне харчування, через що закладам видiляли земельнi дiлянки, якi
обробляли силами слухачiв i викладачiв. Авторка наводить данi про
стипендi€Lпьне забезпечення. Вона зазначае, що розмiр стипендiй, як i ix
кiлькiсть, постiйно зрост€tли, ulJle iснуючi стипендii не
мiнiмальний прожитковий piBeHb. Власне це негативно

забезпечув€tли

навчаннi, а, головне, на cTaHi здоров'я робiтфакiвцiв.

позначалося на

у третьому роздiлi - корганiзацiя та здiйснення навчrlльно-виховного

результати та

процесу на робiтфаках> - авторка дет€Lльно охарактеризувала органiзацiю
навчаJIьного процесу робiтфакiв. Значну увагу придiлено пiдготовцi
навч€lльних планiв i програм. Щисертантка аргументовано констатуе, що не
було унiфiкованих планiв, через що кожний робiтфак вимушений складати ik
самостiйно. З цiею думкою ми цiлком солiдарнi, оскiльки це було властиво i
педагогiчним закладам вищоi освiти, дiяльнiсть яких ми дослiджували у
дисертацiйнiй роботi. Навчальнi плани коригув€tлися, постiйно
вдоскон€lлюв€lJIися на ocHoBi набутого практичного досвiду. Згодом вони
вдоскон€tлюв€Lпися, €Lпе типових планiв так i не було розроблено. Чимало
уваги придiлено полiтизацiт навчання, яке передбачало вивчення навч€lльних
дисциплiн iдеологiчного спрямування. У роботi йдеться також про
впровадження нових методик викладання, розповсюдження та засвоення
нових засобiв, фор* i методiв навчанця. Зазначаеться, що органiзацiю
навч€tльного процесу ускладнюв€Lпи вiдсутнiсть пiдручникiв, посiбникiв,
недостатня забезпеченiсть бiблiотек навч€tльно-методичною та спецiальною
лiтературою. У роздiлi пок€вано роботу партiйних та комсомольських
осередкiв, Що забезпечув€tли проведення партiйноI лiнii у навч€lльних
закладах, схарактеризовано роботу самоврядних органiв робiтфакiвцiв.

Висновки до дисертацii аргументованi, науково достовiрнi та
вiдповiдно до завдань дослiдження, пiдсумовують його
спираються на достатньо глибоке знання предмету

сформульованi

дослiдження, пiдкрiплюються вiдповiдним фактичним матерiалом. Не
викликае cyMHiBiB практичне значення одержаних результатiв дослiдження,
якi можУть бутИ використанi при написаннi вагомих наукових праць з icTopii
радянськоi освiти i культури УкраiЪи, повсякденного життя усрР в 1920-х -
на початку 1930-х рр., в лекцiйнiй та краезнавчiй дiяльностi, при пiдготовцi
пiдручникiв та в навчzLльному процесi, в наукових розвiдках з дотичних тем.

Автореферат розкривае змiст дисертацii та вiдповiдае встановленим
вимогам. Робота пройшла достатню апробацiю на науково-практичних
конференцiях рiзного рiвня, у тому числi на трьох мiжнародних. ii основний
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змiст та висновки викладено в 11 статтях, 5 з яких опублiковано у наукових
фахових виданнях.

Зага-гtом вiддаючи належне позитивним здобуткам i висновкам
дисертаЦiйноi роботи, вважасмО за необхiдне звернути увагу на питання, якi
потребують певних уточнень, зауважень та дискусiй.

1. Визначаючи актуальнiсть роботи, дисертантка дещо некоректно
зазначае, що тематика розвитку освiти мiжвоенного перiоду е
м€rлодослiдженою, з чим ми не погоджуемося, оскiльки було створено низку
rРУНТОВНИХ ПРаЦь (наприклад, з icTopii вищоi освiти), авторами яких е,
зокрема, В. Липинський, о. Рябченко, В. Прилуцький, М. Мiрошниченко,
А. CaciMoB, С. Тарнавська, О. Ляпiна та низка iнших iсторикiв. Подiбне мас
мiсце i в першому роздiлi, де с. п. Кришталь на с. 26 зазначае: <Iсторiя
робiтничих факультетiв в усрР у 1920-Ti на початку 1930-х рр. на
сьогоднiшнiй день в iсторiографii розроблена недостатньо i лише частково
розгляд€lлася та вiдображаJIася в окремих роботах. Науковцi фрагментарно
торкаютЬся питань означеноi тематики в KoHTeKcTi дослiджень, пов'язаних з
вивченням icTopii становлення i розвитку радянськоi системи освiти>>.
виникае питання, а як тодi бути iз спецiальними працями, присвяченими
робiтфакам, монографiею радянського iсторика н. м. КатунцевоI,
дисертацiями н. к. Титовоi, л. Ф. ТIТепель, якi дисертантка досить розлого
аналiзуе у TeKcTi дисертацii?

лктуzlльнlсть роооти варто Оуло б подати не бiльше нiж на двох
cTopiHKax.TyT потрiбно було чiткiше вк€вати на те, що робiтфаки виконув€rли

Актуальнiсть роботи було бiльше нiж

роль своерiдного <MicTKa>> i готували 4бiтурiентiв, якi мulли недостатнi
знання, до встуПу у ЗВО. KpiM того, у вступi на с. 20 зазначаеться, що
кIсторичний досвiд переконуе, що в наш час в умовах формування ринковоi
економiки, культурного вiдродження без пiдготовки та перепiдготовки
вiдповiдних кадрiв неможливо вирiшити завдання, Що стоять перед нашою
державою в ycix сферах суспiльного життя на шляху до европейськоi
iнтеграцiь>. Який досвiд ми можемо почерпнути у дiяльностi робiтфакiв, який
би нам допомiг iнтегруватися у европейське середовище?

2. Щисертантцi необхiдно уточнити верхню хронологiчну межу
дослiдження, оскiльки у TeKcTi йдеться i про початок, i про першу половину, i
середину 30-х рр. ХХ ст. Можливо притримуватися межi, вказаноi в УЛ(
роботи _ |9з2 р., €tл€ iT потрiбно обцрунтувати. Подану у вступi методологiю
дослiдженнrl потрiбно було б конкретизувати i у бiльш розширеному виглядi
подати у пiдроздiлi 1.3.

3. Аналiзуючи apxiBHi документи Щержавного apxiBy MicTa Киева,
авторка бере до уваги лише матерiали з фонду Киiъського полiтехнiчного
iнституту. Ще об'ективно, оскiльки абсолютна бiльшiсть документiв, якi

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


iлюструють дiяльнiсть iнших киiЪських ocBiTHix закладiв, наприклад

Чернiгiвськоi областей. Вiрю,
apxiBHi установи i почерпне

що в подаJIьшому дисертантка вiдвiдае цi
чим€tпо цiкавих матерiалiв про дiяльнiсть

Киiвського IHO, не збереглися. На цю обставину хоча б конспективно можна
булО б звернути увагу. Ще ж стосуеться i бiльшостi обласних apxiBiB.
найкраще документи збереглися В державних apxiBax Хмельницькоi та

Варто було б використати его-документи, якi дають широкий простiр
компараТивlстськогО анаJIlзУ життЯ викладаЧiв та студентiв у рiзних
лдах освiти.
4. На с. 58 йдеться про т. зв. ((нуль-семестри>>, якi функцiонув€tли у 1919

для компаративiстського аналiзу викладачiв
закладах освiти.

р. С. П. КриштzLль трактуе ik як праобраз робiтфакiв. На нашу Д}мку, вони
бiльше нагадув€Lли пiдготовчi курси. Вiдомий вчений в. к. Майборода згадус
ik в KoHTeKcTi якр.}З пiдготоВчих KypciB. Хотiлося б дiзнатися також, як
робiтфаки спiвiснували iз пiдготовчими курсами, якi функцiонув€tли при
iнститутах та TexHiKyMax у 20-Ti - на початку 30-х рр.

5. Робота значно б вигрztла, якби Свiтлана Петрiвна покzlз€ша
особливостi робiтфакiв у порiвняннi, зокрема, iз Зво, наприклад, у такому
розрiзi: у робiтфаках вiдсоток партiйцiв i комсомольцiв був значно вищим
нiж у зво (чому так?), робiтфакiвцi були краще матерiально забезпеченi нiж
студенти i т.д. KpiM того, варто було б показати наскiльки ефективною була
робота робiтфакiв: скiльки робiтфакiвцiв пiсля закiнчення навчання вступ€Lли

до вишiв. У цьому KoHTeKcTi похвально, що дисертантка звернула увагу на те,
що випускники робiтфакiв, IHo намагалиря вступати у непедагогiчнi вишi,
оскiльки вони гарантували бiльш оплачувану роботу.

6. У пiдроздiлi 2.2, у якому характеризуеться матерiальне та фiнансове

робiтфакiв вiдповiдно Кам'янець-подiльського i Чернiгiвського IHo.

нашу д}мку, логiчнiше було б подати цi данi у пiдроздiлi 2.1.

роздiлi <Органiзацiя та здiйснення навчЕUIьно-виховного

забезпечення робiтфакiв, подано характеристики викладацького складу. На
У третьому

процесу на
робiтфакап йдеться про науково-дослiдну роботу, громадсько-полiтичну
роботу робiтфакiв. Вважасмо, що цим складовим життсдiяльностi варто було
б присвятити oKpeMi пiдроздiли, а не <змiшувати>> ik iз органiзацiсю
навч€tльного процесу. Як побажання дисертантцi, у подutльшому необхiдно
дослiдити громадсько-полiтичну дiяльнiсть викладачiв i робiтфакiвцiв поза
межами ix закладiв, оскiльки ix з€tлуч€ши до участi у всеукраiнських
кампанiях (iндустрiалiзацiя, колективiзацiя, хлiбозаготiвлi, розкуркулення
тощо), полiтико-освiтньоi роботи у селах, шефськоi та антирелiгiйноi роботи.
Наприклад, щодо останнього, то маемо факт, коли у |92З р. робiтфакiвцi i
студенти IHo за 5 пудiв пшеницi зняли хрест з однiеi iз церков MicTa i
встановили замiсть нього червоний прапор.
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Зазначенi у вiдгуку недолiки
характеру та не впливають на

та зауваження не носять принципового
загальну високу оцiнку дисертацiйного

дослiдження. ,щисертацiя С. П. Кришталь <робiтничi факультети в усрр
(1920-Ti - початок 30-х рр.): створення та функцiональна дiяльнiсть> е цiлком
самостiйним, оригiнальним i завершеним науковим дослiдженням, вiдповiдае
вимогам <<порядку присудження наукових ступенiв i присво€ння вченого
звання старшого наукового спiвробiтника), затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\ъ567 вiд 24 липня 20|З р. зi змiнами,
затвердженими постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J\ъ65б вiд 19 серпня
2015 р. та J\ъl159 вiд 30 грудня 2О|5 р., u його автор - Кришталь Свiтлана
петрiвна цiлком заслуговуе присудження ii наукового ступеня кандидата
iсторичних наук за спецiальнiстю 07.00.01 - iсторiя УкраТни.

ОфiцiИний опонент:

доктор iсторичних наук, доцент,
доцент кафедри icTopiT Украiни
Кам' янець-Подiльського
нацiонального унiверситету
iMeHi IBaHa огiенка О. Б. Комарнiцький

zo 0Л

iuoHi rараса Шевченка
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вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiю

Кришталь Свiтлани Петрiвни
<<Робiтничi факультети в УСРР (1920-Ti - початок 30-х рр.):

створення та функцiональна дiяльнiсть>>о

поданоi на захист для здобуття наукового ступеня кандидата iсторичних
наук за спецiальнiстю 07.00.01 - iсторiя Украiни

,.Щемократизацiя та гуманiзацiя освiти УкраiЪи, if iнтеграцiя до

европейськоi ocBiTHboi системи потребують ретельного аналiзу tt розвиткУ в

рiзнi iсторичнi перiоди, критичного незаангажованого узагальнення досвiдУ

минулого та винесення з нього iсторичних ypoKiB з подulльшим

використанням в сьогоднiшнiх умовах реформування системи освiти. На

протязi Bciei icTopii людства ocBiTi належала надзвичайно важлива соцiальна

функцiя - сприяння рацiонutльному осмисленню та rrоясненню дiйсностi,
пристосуванню людини та суспiльства до змiн, забезпечення наступностi

суспiльного розвитку на ocHoBi гармонiйного поеднання традицii та новацii,

соцiалiзацiя нових поколiнь шляхом передачi iм iсторичного досвiдУ
поколiнь попереднiх, збереження u нацiонально-культурноi iдентичностi.

Дктуальнiсть вивчення створення та функцiональноi дiяльностi

робiтничих факультетiв в УСРР (1920-Ti - початок 30-х рр.) зумовлена

декiлькома факторами. Значення освiти помiтно зростае у зламнi перiоди, дО

яких вiдносяться й перцтi радянськi десятирiччя. Вiд того, якою буле

професiйна пiдготовка молодоi генерацii, якi свiтогляднi й моральнi цiнностi
вона сприйме, значною мiрою з€tлежаJIо майбутне радянськоi краlни.

Формально iнтернацiоналiстська, фактично русифiкаторська професiйна

вища ocBiTa радянських часiв формувалася саме в 1920-Ti - на ПоЧаТКУ

1930_х рр. Навчанню, як i суспiльству в цiлому, бракувало демократизму,

гуманiзму. Вивчення витокiв системи, вiд основних засад якоi нинi YKpaiHa

вiдмовляеться, дозволить отримати HoBi переконливi аргументи, Що ЗДаТНi

допомогти подолати недооцiнку, HaBiTb дещо зневажливе ставлення До освiтИ

в цiлому, i до студентства зокрема.

Всебiчне дослiдження проблеми функцiонування робiтничих

факультетiв в УСРР дозволить глибше зрозумiти впJIив процесiв становлення

тоталiтарноi системи на кулътурно-освiтнiй розвиток суспiльства. А
вивчення й аналiз партiйно-радянськоi дiяпъностi щодо iдеологiчНОГО

обцрунтування проведення реформ у вищiй школi дае змоry поглибити

знання про складне суспiльно-полiтичне
1930 х рр.

О|Р а/:;l..л ..d*ti

Birr"rtl.,l rtiprtHtiDl;'rB', ia аOУiВt

r,иiBc,iiii1 ,, ,,r,1lllHe j|bH]lr,f , цriвеltм,ет v

iuoHi iараш rllusченrа

Украiни |920 - початкужиття
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межах програми
загЕLльноевропейських

науково-дослiдницьких
iсторичних процесах:

Виходячи з цього, вибiр теми дослiдження С.П. Кришталь <Робiтничi

факультети в УСРР (1920-Ti - початок 30-х рр.): створення та функцiона_пьна
дiяльнiсть> е акту€tльним i обrрунтованим.

.Щисертацiю виконано на кафедрi давньоi та новоТ icTopii Украiни у
робiт <Украiна

пошуки цивiлiзацiйного
ВИбОРУ>, Затвердженоi вченою радою iсторичного факультету КиiЪського
нацiонального унiверситету iMeHi

реестрацiйний номер 1 бБФ046-0 1 ).

Тараса ТIТевченка (державний

чоТири пiдроздiли, висновки, список використаних джерел та лiтератури
(399 найменувань)) вiдповiдае сформуJIьованим дослiдницьким завданням та
НаяВному корпусу джерел. Yci роздiли роботи е завершеними структурними

Автореферат у цiлому адекватно вiдображае основний змiст дисертацii.
Така apxiTeKToHiKa дисертацii дозволила в проблемно-хронологiчнiй та

логiчнiЙ послiдовностi здiйснити комплексне дослiдження особливостей
сТВорення та функцiональноi дiяльностi робiтничих факультетiв в УСРР
1920-х - початку 30-х рр., проаналiзувати причини виникнення робiтфакiв та
ik матерiально-фiнансового забезпечення (другий роздiл), а також розглянути
органiзацiю та
(третiй роздiл).

У вступi дисертанткою подано заг€Lльну характеристику дослiдження.
ОбГрунтовано вибiр теми, ii актуальнiсть, визначенi мета та ocHoBHi завдання

Структура роботи (перелiк умовних скорочень, вступ, три роздiли,

здiйснення навч€шьно-виховного процесу на робiтфаках

РОботи, об'ект, предмет, методологiя дослiдження, хронологiчнi межi роботи,
наукове та практичне значення дисертацl1.

Для успiшного розв'язання науково-дослiдних завдань у роботi
ВиКОрисТоВув€Lпися рiзноманiтнi методи та принципи iсторичного
дослiдження, зокрема, принципи iсторизму, об'ективностi пiзнання,
цiлiсностi та всебiчностi, системностi й комплексностi, сучасного
методологiчного плюралiзму в iсторичнiй науцi.

Обrрунтованiсть i достовiрнiсть сформульованих у дисертацiйнiй роботi
основних узагальнень та положень не викликае cyMHiBiB i заперечень. Вони
пiдтверджуються застосуванням рiзноманiтних методiв дослiдження,
НаВеДеними фактами, статистичними даними, ikHiM зiставленням та

ретельним аналiзом, низкою посилань на apxiBHi джерела, джерела
нормативного характеру, довiдково-iнформацiйнi матерiали, HayKoBi та
перiодичнi видання тощо.
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Наукова новизна дисертацiйноi роботи С.П. Кришт€tль полягае в тому,
що автоРка основну увагу зосередила на узагальненнi процесу формування,
умовах створення та особливостях дiяльностi робiтничих факультетiв УСРР у
1920-Ti - на початку 1930-х РР., а також на ранiше малодослiджених або
недослiджених аспектах пiдготовки робiтникiв i селян для вступУ до вузiв
через новостворену структуру освiти та навчання - робiтфаки. ,щисертантка
спробувала дати iсторiографiчну оцiнку науковоi лiтератури радянського та
сучасного перiодiв. На ocHoBi архiвних документiв та iнших джерел, аналiзу

процес формуванняiсторiографii дисертантка намагаJIася розкрити
робiтничих факультетiв, полiтичнi, iдеологiчнi, органiзацiйнi та соцiально-
економiчнi засади
пiдпорядкованiсть пiдготовки робiтникiв i селян
бiльшовицькiй iдеологiТ та полiтицi тощо.

У першому роздiлi <Iсторiографiя та джерельна база дослiдження>
виокремленО й охарактеризовано ocHoBHi iсторiографiчнi етапи розвитку

проаналiзовано джерельну б*у з обраноi теми
Кришталь запропоновано перiодизацiю iсторiографii

проблеми, яка включае два перiоди: перший хронологiчно охоплюе 1920-Ti -
початок 1990-х рр. Для нього xapaкTepHi, як стверджуе дослiдниця, Bci вади
Та НеДОЛiКИ Радянськоi iсторiографii: марксистсько-ленiнсъка методологiя,
iДеЙНО-пОлiтична зашоренiсть, класовий пiдхiд до оцiнки суспiльних явищ i
процесiв, включаючи кулЬТУРУ, ocBiTy, мету, завдання та змiст дiяльностi
РОбiТфаКiв, абсолютизацiя KepiBHoi i спряцловуючоi ролi комунiстичноi партii,
лакування та фальсифiкацiя радянськот дiйсностi та iH. У рамках цього
iсторiографiчного перiоду дисертантка умовно видiляе Taki етапи:
1) 1920-i рр.,2) кiнець |920-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. При цьому з€вначае, що
ОСОбЛИВОСТi цих iсторiографiчних етапiв визначалися насамперед тими
ПОЛiтичними змiнами в радянському суспiльствi, якi в той чи iнший спосiб
познач€LIIися на iсторичнiй науцi. Але при всьому цьому в дослiдженнi
iСТОричних подiй i явищ в УСРР 1920-х - 1930-х poKiB, включаючи робiтничi
фаКУЛЬтети, зберiгалася вiдданiсть радянських iсторикiв соцiалiстичнiй
ДОКТРИНi, панiвнiЙ монометодологii i принципам класовостi та комунiстичноi
партiйностi в iсторичнiй науцi.

,щругий, сучасний перiод iсторiографiт робiтничих факультетiв
хронологiчно охоплюе 1990-Ti рр. i продовжуеться до цього часу. Авторка
ВiДЗНачае, що вiтчизнянi науковцi вiдiйшли вiд марксистсько-ленiнськоi
методологii i партiЙно-класового принципу в оцiнцi суспiльних явищ,

показати повну

до вступу у вишi

ikнього функцiонування,
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ОТРИМ€tЛИ HoBi МОЖЛИВОСТi ЩоДо користування iсторичними документами, на
ocHoBi нових концептУ€lльно-методологiчних засад здiйснюють активний
процес переосмислення широкого кола питань icTopii усрр 1920-х
1930-х рр., включаючИ особливостi становлення та функцiонування
радянськоi вищоi освiти, забезпеЧуютЬ якiснi змiнИ В дослiдженнi цiеi
тематики.

у дисертацiйному дослiдженнi введено до наукового обiry низка
репрезеНтативниХ, iнфоРмацiйнО насичениХ архiвних джерел. Так,
дослiдницею було опрацьовано документи таких фондiв LцдвО Украiни:
<Вищоi Ради народного господарства) (Ф. з4), <Всеукраiнського
Щентратrьного Виконавчого KoMiTeTy Рад робiтничих, селянських та
червоноармiйських депутатiв) (Ф. 1), кВсеукраiнського KoMiTeTy професiйноi
спiлки робiтникiв освiти) (Ф. 27l7), <Народного KoMicapiaTy освiти УСРР)
(Ф. 166), <НародНого KoMicapiaT робiтничо-селянськоi iнспекцii УСРР) (Ф.
5З9), особистого фонду Я.П. Ряппо (Ф. 4S05).

Iз докуМентiВ I_{ентралЬногО державнОго apxiBy громадських об'еднань
(цдАгО Украiни) дисертанткою введено в обiг матерiали Ф.Р-1: <Вiддiл
Щентрального KoMiTeTy кп(б)У (1918_1930 рр.)) (описи 6, '7, 2О), якi
пок€}зують полiтику lK кп(б)У щодо пiдготовки спецiалiстiв та народноi
освiти загЕUIом. Зокрема, це протоколи засiдань комiсiй нко усрР з
представниками установ, стосовно питань встановлення мережi вишiв, звiти
НКО УСРР ДО ЩК КП(б)У, доповiдi з окремих питань, довiдки, листування,
що стосуються дослiджуваноi проблематици.

З .ЩержаВногО apxiBy Киiвськоi областi дослiдницею опрацьованi фонди:
р,|42 (КиiЪський ryбернський вiддiл народноi освiти, 1918-1925 рр.), P-I44
(Вiддiл народноi освiти КиiЪського обласного виконавчого KoMiTeTy ради
робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв 1919-1948 рр.), Р-708
(Киiвськоi губпрофрад", l92|-l925 рр.), р_709 (КиiвськоТ окрпрофрадr, |g2з-
1930 рр.). ,Щокументи, якi мiстяться у з€вначених фондах, фiксують
формування мережi робiтничих факультетiв на КиiЪщинi, стосунки мiсцевих
вiддiлiв народноi освiти з iншими органами влади та управлiння.

С.П. Кришт€lJIь, oKpiM архiвних матерiалiв, у роботi використано цiлий
комплекс iнших джерел, зокрема опублiкованих документiв. Насамперед, це
опублiкованi документи партiйних органiв, постанови i рiшення
КомунiстичноI партii, державнi акти центр€tльних i республiканських органiв
влади _ рН усрр, BУI]BK, Наркомосу УкраiЪи, а також промови, виступи та
cTaTTi керiвникiв партiйних i державних органiв влади, циркулярнi листи
державних структур.
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Важливе значення для дослiдження обраноi теми м€tли статистичнi та
документ€Lльно-тематичнi збiрники з питань культури та освiти в УСРР. У
них мiститься статистика та важлива iнформацiя щодо освiти та мережi

робiтфакiв, соцiального, партiйного та нацiонального складу ikHix слухачiв.
окреме мiсце посiдае такий вид джерел як перiодична преса 1920-х -
1930-х рр. (центральнi та мiсцевi газети, часописи).

у другому роздiлi <створення мережi робiтфакiв та ix матерiально-

1930-х рр. Перший (початковий), як вказуе С.П. Кришталь, припадае на
1920 - |924 рр.У цей час робiтничi факультети вiдкривалиQя, насамперед, у
найбiльших iндустрiальних i вишiвських центрах республiки, €uIе поступово
ik географiя розширилася, охопивши iншi MicTa, де були вищi навчальнi
ЗаКлаДи, якi готув€tJIи спецiалiстiв для промисловостi та сiльського
ГосПоДарства. Iз поступовим кiлькiсним зростанням робiтфакiв формувЕLлися
органiзацiЙнi та нормативно-правовi засади ik функцiонування,
утверджувалася система внутрiшнього керiвництва та управлiння.

,Щисертантка наголошуе, що робiтфаки iндустрiально-технiчних та
сiльськогосподарських ВНЗ виклик€lли у робiтникiв i селян значно вищий
iHTepec, нiж робiтфаки iнститутiв народноi освiти, тому що фiнансово_
матерiальне забезпечення вчителiв у той час було чи не найгiршим.

На другому, визначеному авторкою, етапi, який хронологiчно охоплюе
1925 |929 рр., кiлькiqть робiтничиц факультетiв перебувала у cTaHi
своерiдноi стабiлiзацii, не вiдбувалося суттсвих змiн i в кiлькiсних
характеристиках слухачiв.

Третiй етап охоплюе 1930 |9З5 рр., i в цей час, як зЕвначае
С.П. Кришт€Lпь, у зв'язку iз здiйсненням курсу ВКП(б) на прискорену
iндУстрiалiзацiю, масову колективiзацiю та створення фундаменту соцiалiзму
Мережа робiтфакiв рiзко розширюеться i вiдповiдно майже в десять разiв
збiльшуеться кiлькiсть робiтфакiвцiв. Практика органiзацii робiтфакiв зазнала
суттевих доповнень. Власне
методiв були cTBopeHi, не

з використання адмlнlстративно-командних
завжди виправдано пiд кутом зору якостi

пiдготовки робiтникiв i селян, так званi районнi робiтфаки на пiдприемствах,
а також робiтфаки при радгоспах i колгоспах.

У другому роздiлi авторка вк€Lзуе, що полiтика украiЪiзацii у 1920-Ti - на
Початку 19ЗO-х рр. позначилася на нацiон€tJIьному складi слухачiв робiтфакiв,
ПИТОМа вага украiнцiв поступово зрост€rла. Коренiзацiя нацiонаJIьних меншин
В УСРР призвела до створення на початку 19ЗO-х рр. деяких нацiональних

робiтфакiв. Але, як свiдчать джерела, зазначае дослiдниця, вони були
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поодиноКими, функцiоНув€tлИ короткиЙ час i уже дО середини 1930-х рр. були
лiквiдованi.

у даному роздiлi дослiдниця торкнулася i питання забезпечення
слухачiв робiтфакiв харчуванням, прикметно вк€lзуючи на те, що в умовах
переходу до НЕПу, гостроi продовольчоi кризи та голоду в усрр
компартiйна влада нормуваJIа та розподiляла досить обмеженi продовольчi
ресурси серед робiтфакiвцiв, прирiвнюючи ik до червоноармiйцiв. дле HaBiTb
обмеженi нормативи продовольчих пайкiв для робiтфакiвцiв часто не
ДОТРИМУВаJIИСЯ, ТОМУ ДЛЯ ВНЗ На ПОчатку 1920-х рр. видiлялися дiлянки
землi. Власне, працюючи на cBoix пiдсобних господарствах, викладачi та
робiтфакiвцi мали забезпечувати себе продовольством.

третiй роздiл <органiзацiя та здiйснення навч€tльно-виховного процесу
на робiтфакаю) присвячено дет€Lльнiй характеристицi навч€uIьного процесу.
.ЩисертаНткоЮ вiдзначено, щО навчаннЯ на робiТничиХ факультетах було
полlтизованим, так як передбачало обов'язкове вивчення соцiально-
економiчних дисциплiни, якi cBoiM змiстом значною мiрою мЕlли формувати у
слухачiв соцiалiстичний свiтогляд та визначали iхню |ромадсько-полiтичну
активнiсть.

Авторка наголошуе, Що важливою складовою органiзацii та здiйснення
навчаJIьно_виховного процесу на робiтфаках е пiдготовка слухачiв, яка
вiдбувалася шляхом впровадження нових методик викладання, засобiв, формi методiв навчання. с.п. Кришталь пiдкреслюе, що основними видами та
формами навчання на робiтничих факулцтетах у |920-Ti - першiй половинi
1930-х рр. були лекцii, лабораторнi заняття, семiнари, письмовi контрольнi
роботи, домашнi завдання, гурткова робота. Також на робiтфаках
запроваджувzlлися HoBi методи навчання, TaKi як: бригадно-лабораторний та
метод <.Щальтон-план). Щослiдниця слушно зауваЖУе, що (Дальтон-план)
маВ великУ кiлькiстЬ переваг системнiсть роботи, iндивiдуалiзацiя,
активiзацiя процесу навчання, сприяння творчому пошуку, домiнуюча iдея
самоосвiти, - €ше З часом зустрiв велику протидiю в украiнськiй радянськiй
школi: консерватизм та методична слабкiсть педагогiв, з одного боку, а також
iнтелектуЕLльна нерозвиненiсть та вiдсутнiстъ навичок самостiйноI роботи у
багатьох учнiв, з iншого, ст€UIи тiею перепоною, що заблокувала даний
метод, елементи якого успiшно втiлюютъся в сучаснiй педагогiчнiй практицi.
В той же час набувае широкого розповсюдження бригадно-лабораторний
метод, який мав цiлу низку недолiкiв, так як в ньому був практично вiдсутнiй
процес iндивiдуа_lrьного оволодiння знаннями. Як зазначае авторка
дисертацiйного дослiдження, на навч€Lльно-виховному процесi, piBHi
пiдготовКи слухаЧiв негатИвно познач€UIася, особливо у першi роки iснування
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створювалася своерiдна
економiчно було вигiдно
зростанням робiтничих

робiтфакiв, вiдсутнiсть пiдручникiв, посiбникiв, навчztльно-методичноi та
спецiальноТ лiтератури.

,Що беззаперечниХ здобуткiВ дисертацiйного дослiдження С.П. Кришталь
слiД вiднестИ, на наIЦу думкУ, РяД важливиХ наукових висновкiв. Серед
головних пiдсумкових положень дисертацii назвемо наступнi:

дисертаНткоЮ з'ясовано принципи та особливостi комплектування
робiтничих факультетiв в УСРр у 1920-Ti - на початку 1930-х рр. Показано,
що робiтфаки органiзовув€tлися, по cyTi, за г€шуЗевим принципом при
профiльних iндустрiально-технiчних, сiльськогосподарських (аграрних),
медичних iнститутах та iнститутах народноi освiти. Погоджуемося з думкою
дисертантки З приводу того, що поряд з денними робiтничими факультетами

факультетiв формувалися органiзацiйнi та
нормативно-правовi засади ikнього функцiонування, утверджувалася система
внутрiшнього керiвництва та управлiння;

здiйснювавсЯ за полегшеною проtрамою або без iспитiв при наявностi
рекомендацiй комсомольських, партiйних, профспiлкових органiзацiй. При
цьому суворо дотримувався партiйно-класовий принцип, який забезпечував
ПеРеВаГУ СеРеД СЛУХаЧiв наСаМперед членам КП(б)У, комсомольцям, членам
профспiлок, робiтникам i незаможним селянам;

. пок€lзовим е i той факт, що дослiдниця в дисертацiйнiй роботi
пiднiмае питання створення та функцiонування нацiональних робiтфакiв,
зорiентованих на робiтникiв та селян
яких зумовлено полiтикою коренiзацii в

дисертанткою встановлено м атер i ально - ф i нанс о в ого
забезпечення робiтничих факультетiв та ikHix слухачiв. Важливе значення
мае факт, на який звернула увагу С.П. КриштЕlJIь, що робiтфаки заг€Lлом
створюв€UIися при вишах, ikню матерiальну базу склад€Lли корпуси,
примiщення, лабораторii та обладнання переважно дореволюцiйних часiв, а
також нових вищих навч€Lльних закладiв. Але фiнансове становище
робiтфакiв особливо на початку ikHboi дiяльностi та й пiзнiше було скрутним;

дослiдницею вiдзначено, що у |920-i рр. в радянськiй УкраiЪi
з€Lлишалася складНа ситуацiя iз житловим фондом, який зазнав значних втрат
У рокИ Першоi cBiToBoi вiйни та под€lльших революцiйних потрясiнь,
необхiдних коштiв для будiвництва гуртожиткiв та облаштування дiючих не
було. Тому впродовж 1920-х - першоi половини 1930-х рр. болючою i

мережа вечiрнiх робiтфакiв, що фiнансово й
для компартiйноi влади. Iз поступовим кiлькiсним

нацlон€tльних меншин, виникнення,
УСРР;

стан

гострою з€tIIишЕ[пася проблема забезпечення робiтфакiвцiв житлом.
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Робiтфакiвцi постiйно
8

вiдчували на собi житлову кризу та побутову
невлаштованiсть. Певну роль у соцiальному захистi робiтфакiвцiв вiдiгравала
стипендiя, яка аж до кiнця l92o-x рр. призначалася з врахуванням
соцl€Lльного походження слухачiв робiтничих факультетiв;

вiдбувалася одночасно iз формуванням iхньоi мережi, а також зазнавала
значних труднощiв, не дивлячись на з€шучення до ikHboi розробки
найдосвiдченiших педагогiв староi генерацii. Погоджуемося з твердженням
С.П. КРИШТ€lJIЬ, ЩО ЛИШе В серединi 1920-х рр. навч€tльнi плани загалом
поч€LлИ вiдповiдати своеМу призначенню, оскiльки перелiк предметiв, якi
ВКЛЮЧ€LПИСЯ ДО ixHboT СТРУКТУри, i кiлькiсть годин на ix вивчення,
враховувапи як шкiльну програму, так i профiль майбутнього вишу
робiтфаКiвця. Але типовi планИ для факультетiв Tiei чи iншоi фаховоi
орiснтацii так i не були розробленi;

значниЙ вплиВ на оргаНiзацiю та здiйснення навчаJIьно-виховного
процесу на робiтфаках, оцiнювання результатiв навчання слухачiв, ikню
|ромадсъко-полiтичну активнiсть, як встановила дисертантка, здiйснюв€tли
партiйнi органiзацii навчальних закладiв та iншi комунiстичнi осередки. Вони
забезпечув€tли проведення партiйноi лiнii у вищiй школi, пiдпорядковуваJIи
свосмУ контролю всю роботу вишiв та ik структурних пiдроздiлiв,
включаючи робiтфаки.

Висновки дисертацiйного дослiдженря С.П. Кришталь дають вичерпнi
вtдповiдi на поставленi дослiдницькi завдання та вiдображають основний
змiст наукового пошуку.

разом iз тим хочеться деякi дискусiйнiritзoМ lз тим хочеться звернути увагу на деякi дискусiйнi питання,
неточностi та побажання:

1. Вважаемо, що apxiTeKToHiKa дисертацiйноi роботи не повною мiрою
вiдображае iT змiстове наповнення, тобто, план дисертацii потребуе
розширеНня, конкРетизацii та деталiзацii. .Щисертацiя значно виграла б у разi
представлення у планi роботи в Другому роздiлi окремого параграфу,
присвяченого питанням нормативно-правового поля створення робiтничих
факультетiв (В TeKcTi дисертацii цей аспект частково розкритий на с.82-8З).
Третiй роздiл дисертацiйноi роботи варто було б роздiлили на пiдроздiли.
У третьому роздiлi, на нашу Д}мку, бiльше уваги необхiдно було придiлити
характеристицi особливостей методичного, iнформацiйного та фiнансового
забезпечення навч€Lльного процесу робiтничих факультетiв саме за
регiональним принципом.
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2. Певного уточненIUI, на нашу ДУМку, потребують хронологiчнi рамки
дослiдження. особливо це стосуеться верхньоi межi, оскiльки дослiдниця часто у
TeKcTi дисертацii апеrпое до процесiв середини 1930-х poKiB (с. 80, 92, |о8, 121-
|2з, |6l).

3. Авторкою проаналiзовано низку архiвних та нормативних документiв,
якi зберiгаютьсЯ у фондаХ ЩентралЬногО державного apxiBy вищих органiв
владИ та упраВлiння Украiни (цдАвО Украiни), L{ентрального державного
apxiBy |ромадських об'еднань Украiни (щАго УкраiЪи), .Щержавного
apxiByMicTa Киева (дАк). Однак дисертацiйне дослiдження значно виграло б
У разi з€tлучення до аналiзу матерiалiв фондiв державних apxiBiB
Щнiпропетровськоi, Одеськоi, XapKiBcbKoi областей тощо.

4. На нашу Д}мку, поза увагою дослiдницi залишилося ряд важливих та
цiкавих аспектiв, що розкривають особливостi функцiонування робiтфакiв в
УСРР: це Й питаннЯ соцiальНого захисту, медичного забезпечення, дозвiлля
робiтфакiвцiв. OKpiM того, бажано було б бiльше уваги придiлити проблемам
формуваншI викJIадацьких кадрiв робiтфакiв (частково розкритi на с. 117-119):
питанням системи вiдбору викладачiв, пiдвищення квалiфiкацii,
матерiаЛьногО забезпечення та побутових умов, полiтичних репресiй у вищiй
школi (звiльнення викладачiв з единим формулюванням - ((як антирадянсько
налаштованi>). Бiльш повного аналiзу потребуе
технiчногО забезпеЧеннЯ навчЕUIьних аудиторiй,

i стан матерiально-
лабораторiй, стан i

забезпечення лiтературою бiблiотек, бiльш дет€Lльно необхiдно показати
взаемозв'язок на робiтфак?х навч€Lльного, процесу та виробничоi практики, а
також вiдслiдкувати тенденцii вступу та продовження навчання випускникiв
робiтфакiВ У вишаХ краiЪи у вiдсотковому порiвняльному аспектi,
вiдобразивши це у вiдповiдних графiках, таблицях тощо.

5. Пiдсумовуючи, дисертантцi варто було вказати на позитивнi та
негативнi наслiдки дiяльностi робiтфакiв; чiтко окреслити ixHe значення для
розвитку професiйноi та вищоi освiти усрр, надати практиIIнi рекомендацiТ
щодо викорисТан}UI досвiдУ дiяльностi робiтфакiв I920-x - 1930-х рр. при
реформуваннi yKpaiHcbKoi системи професiйноi освiти на cylacgoMy етапi.

попри це зазначенi зауваження не применшують загалом позитивного
враження вiд дослiдження, носять бiльше рекомендацiйний характер i
суттевО не впливаютъ на його оцiнку. Отриманi с.п. Кришталь дослiдницькi
результати маютЬ важливе наукове i практичне значеннщ атому можуть бути
рекомендованi до впровадження у систему викладацькоi дiяльностi та
науково-дослiдницькоi роботи щодо вивчення функцiональноi дiяльностi
робiтничих факультетiв |920-х- початку 1930-х рр.
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ОдержаНi HayKoBi результати викладенi У достатнiй кiлькостi статей,
опублiкованих у фахових виданнях, апробованi на мiжнародних i
всеукраiнських конференцiях.

щисертацiйна робота Свiтлани Петрiвни Кришталь <робiтничi
факультети в УСРР (1920-Ti - початок 30-х рр.): створення та функцiона-пьна
дiяпьнiсть> е завершеним, самостiйним та оригiнальним дослiдженням,
виконаним на належному науково-професiйному piBHi; робота оформлена
вiдповiдно до <Вимог до оформлення дисертацii> (Наказ мон Украiни J\b 40
вiД 12сiчня 20]'7р.), вiдповiдае вимогам пп. 9, 11, 12, 13 <Порядку
присудЖеннЯ науковиХ ступенiв>, затвердженого Постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд24 липня 20tЗ р. JФ 5б7 (зi змiнами, внесеними згiдно з
Постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни Ns 656 вiд 19.08.2015 р., Jф 1159 вiд
З0.12.2015 Р., Jф 567 ВiД27.07.20116р.), а ii авторка заслуговуе присудження
науковоГо ступеНя кандиДата iсторичних наук зi спецiа_пьностi 07.00.01
iсторiя УкраiЪи.
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