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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність дослідження. На сучасному етапі в умовах реформування 

всіх ланок українського суспільства надзвичайно гостро постає питання 
соціалізації підростаючого покоління. Соціально-економічні й політичні 
перетворення найбільш суттєво впливають на процес включення в суспільні 
відносини студентської молоді, кардинально змінюють зміст та механізми її 
соціалізації. До найбільш важливих аспектів соціалізації студентства відносимо 
розвиток соціальної активності, формування високої професійної 
компетентності, самостійності,  творчої ініціативи юнаків та дівчат. З іншого 
боку, сучасна вища освіта, соціальні процеси, що відбуваються у вищих 
навчальних закладах, визначально впливають на соціально-економічний, 
політичний та духовно-моральний розвиток суспільства. Спрямованість та 
характер протікання процесу соціалізації студентської молоді в значній мірі 
зумовлюють перспективи розвитку всього спектру суспільних відносин.  

У вітчизняній педагогіці вищої школи домінує ідея про неможливість 
підготовки повноцінного фахівця лише в межах навчального процесу. 
Професійна підготовка студентів у вищих навчальних закладах традиційно 
ґрунтується на основі органічного поєднання навчання та виховання. 
Правомірним та необхідним є розділення процесу виховання на дві складові: 
виховання в процесі навчання та виховання в позанавчальний час. Питання 
організації позанавчальної діяльності студентів традиційно визначається 
дослідниками як одна з найбільш гострих й актуальних проблем діяльності 
вищих навчальних закладів. Усе більшого значення набувають дослідження 
соціалізаційних механізмів позанавчальної діяльності, яка забезпечує 
формування соціокультурних, духовних, моральних основ особистості 
майбутнього фахівця. У вищих навчальних закладах позанавчальні заходи як 
чинник соціалізації реалізуються, насамперед, у межах діяльності студентських 
громадських організацій та об’єднань.  

У сучасному світі зросла кількість десоціалізованих людей, зменшилась 
значущість таких важливих інститутів соціалізації, як сім’я та освітні заклади. 
Останнім часом простежуються тенденції до псевдосоціалізації, асоціалізації, 
поширення неконтрольованих суспільством стихійних явищ, які 
супроводжуються аномійними процесами (лібералізацією моралі, 
споживацькими інстинктами, втратою самоідентичності, розірваністю 
соціокультурних зв’язків, маргінальністю світоглядної парадигми, 
індивідуалістськими цінностями). Особливо ці явища поширені серед 
студентства, де часто простежується негативне ставлення молоді до своєї 
країни, неприйняття громадянських норм і цінностей. Сучасні студентські 
організації та об’єднання охоплюють своїм впливом незначну частину юнаків 
та дівчат і досить часто неспроможні створити сприятливі умови для розвитку 
соціальної активності й набуття майбутніми фахівцями соціального досвіду. 

Підвищення соціалізаційного впливу студентських організацій та 
об’єднань, на наш погляд, потребує вивчення й використання історико-
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педагогічного досвіду соціалізації юнаків і дівчат у процесі навчання у ВНЗ. 
Особливо цікавим і повчальним є досвід використання соціалізаційних 
можливостей студентських громадських організацій та об’єднань у другій 
половині ХХ століття. Критичне осмислення історико-педагогічного досвіду 
має для України дуже важливе соціально-політичне, культурне й наукове 
значення, бо дозволяє об’єктивно оцінити явища та події, що відбулися в 
історії, виокремити все те, що є джерелом життєвих сил нації, внеском у 
загальнолюдську скарбницю.  

Проблеми соціалізації були й залишаються в полі зору філософів, 
психологів, соціологів, педагогів. У філософському контексті процес 
соціалізації особистості досліджували С. Батенін, Я. Гілінський, С. Дригулієв, 
М. Каган, В. Москаленко, В. Шепель. Соціалізацію як процес зміни 
внутрішнього стану людини під виливом соціальних чинників докладно 
розглядали Д. Белл, М. Вебер, В. Добренков, Е. Дюркгейм, І. Ільїнський, 
Г. Маркузе, А. Маслоу, В. Райх. Соціально-психологічні аспекти соціалізації 
особистості з урахуванням вікових особливостей висвітлено в працях 
К. Абульханової-Славської, Б. Афанасьєва, Л. Божович, Л. Буєвої, 
Л. Виготського, Р. Гурової, І. Кона, О. Леонтьєва, А. Петровського, О. Харчева, 
М. Юркевича. Педагогічні основи соціалізаційного процесу розкрито в роботах 
І. Болдирєва, Д. Годзинського, Я. Коломінського, Л. Новикової, А. Мудрика. 
Характеристику процесу соціалізації в контексті соціально-педагогічної роботи 
подано в наукових розробках І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Коваль, С. Курінної, 
М. Лукашевича, Л. Міщик, І. Огородникова, С. Омельченко, Ю. Сичова, 
В. Слюсаренка, Г. Філонова, С. Харченка, С. Хлєбик, Н. Щуркової.  

Проблемам соціалізації студентської молоді значну увагу приділили 
українські вчені: Р. Арцишевський, І. Бех, В. Болгаріна, М. Боришевський, 
С. Гончаренко, Л. Завацька, І. Зязюн, Б. Кобзар, Л. Коваль, О. Кононко, 
І. Костюк, В. Кузь, В. Москаленко, Н. Ничкало, В. Оржеховська, В. Постовий, 
В. Радул, О. Савченко, А. Сиротенко та ін. Цій проблематиці присвячені 
докторські дисертації В. Жуковського, І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, С. Савченка 
та кандидатські дисертації Є. Гребенюка, В. Іванова, О. Карпенко, О. Лютак, 
Н. Огренич, І. Печенко, Р. Пріми, В. Романової, І. Шоробури. 

Історико-педагогічний досвід соціалізації знайшов відображення в 
дисертаційних роботах О. Жукової „Соціалізація особистості в системі 
просвітницько-педагогічної діяльності Х. Алчевської”, Л. Боса „Соціалізація 
української молоді кінця XIX – поч. XXI ст.”, А. Забловського „Соціалізація 
статево-вікових груп у традиційній культурі українців другої половини XIX – 
поч. XX ст.”, Л. Штефан „Становлення та розвиток соціальної педагогіки як 
науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.)”. Певною мірою історико-педагогічні 
аспекти соціалізації студентської молоді висвітлено в докторській дисертації 
С. Савченка „Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в 
позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору”.  
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Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що проблема 
соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях в 
історико-педагогічному аспекті спеціально не досліджувалась. Сьогодні 
постала гостра потреба у вивченні й творчому використанні потужного 
потенціалу вітчизняного досвіду соціалізації студентської молоді в 60-80-х 
роках XX століття.  

Отже, актуальність окресленої проблеми та її недостатня розробленість в 
історико-педагогічній науці зумовили вибір теми наукового дослідження: 
„Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та 
об’єднаннях (60-80-ті роки XX століття)”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано в межах комплексної науково-дослідної теми 
„Вітчизняна і зарубіжна педагогічна спадщина (друга половина ХІХ – початок 
ХХІ століття)” (реєстраційний номер 0106U013193), що розробляється в 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тему 
дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 26.10.2007 р.) та 
узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і 
психології в Україні (протокол № 10 від 18.12.2007 р.). 

Об’єкт дослідження – процес соціалізації молоді в студентських 
громадських організаціях та об’єднаннях.  

Предмет дослідження – зміст та форми соціалізації молоді в 
студентських громадських організаціях та об’єднаннях в Україні в 60-80-х 
роках XX ст.  

Мета дослідження – виявити основні напрями, тенденції та особливості 
соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 
60-80-х роках XX століття.  

Відповідно до мети та предмета дослідження визначено такі завдання: 
1. Визначити сутнісні характеристики соціалізації студентської молоді в 

громадських організаціях та об’єднаннях, з’ясувати її складові та змістове 
наповнення. 

2. Розкрити соціально-історичні та педагогічні чинники, що 
зумовлювали характер соціалізації студентської молоді в громадських 
організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках ХХ століття. 

3. Виявити ступінь розробленості проблеми соціалізації студентської 
молоді в громадських організаціях та об’єднаннях у педагогічній теорії 60-80-х 
років ХХ століття. 

4. Обґрунтувати напрями, тенденції й особливості розвитку практики 
соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 
60-80-ті роки XX ст.  

5. Окреслити шляхи використання позитивного історико-педагогічного 
досвіду соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та 
об’єднаннях у сучасних умовах.  
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Хронологічні межі дослідження охоплюють 60-80-ті роки XX століття. 
Вибір нижньої межі (60-ті рр. XX ст.) пов’язаний з активізацією студентського 
руху як чинника соціалізації молоді в умовах послаблення ідеологічного тиску 
та лібералізації суспільного життя в Україні, прийняттям Закону „Про 
зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи 
народної освіти в СРСР” (1958). Верхню межу – 80-ті рр. XX ст. – обумовлено 
закінченням радянської епохи та набуттям Україною незалежності. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять теорія 
наукового пізнання, положення про діалектичний взаємозв’язок і 
взаємозумовленість явищ, необхідність їхнього аналізу в конкретних  
історичних умовах, принципи історизму, цілісності, об’єктивності, науковості, 
системності, методологічні вимоги до наукового вивчення історико-
педагогічного процесу (М. Богуславський, Л. Ваховський, Н. Дічек, 
Г. Корнетов, В. Краєвський, О. Сухомлинська), теоретичні положення про 
періодизацію розвитку вітчизняної педагогічної думки (Н. Гупан, В. Курило, 
О. Cухомлинська), ідеї щодо вдосконалення вітчизняної вищої школи, 
відображені в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року, Законі України „Про вищу освіту”. 

Для досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених завдань 
було застосовано комплекс методів дослідження: загальнонаукові (аналіз, 
синтез, систематизація, класифікація літературних джерел й архівних 
матеріалів), завдяки яким було узагальнено та систематизовано погляди 
вітчизняних та зарубіжних учених на проблему соціалізації студентської 
молоді; історичні (хронологічний, порівняльно-історичний, історико-
типологічний), які дали змогу відтворити розвиток теорії та практики 
соціалізації студентів у досліджуваний період у часовій послідовності та 
конкретно-історичних формах вияву. 

Джерельну базу дослідження складають фонди Центрального 
державного архіву вищих органів влади України (ЦДАВОВ України) (фонд 
№166), Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України) (фонд №1), законодавчі та нормативні акти, зокрема, 
положення, накази, розпорядження уряду з питань освіти, навчально-
методична документація вищих навчальних закладів України досліджуваного 
періоду; наукова література (історико-педагогічні, психолого-педагогічні праці, 
дисертаційні роботи, монографії) фондів Національної бібліотеки України імені 
В. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені 
В. Сухомлинського, Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. О. Горького, ресурси електронних бібліотек, публікації в періодичних 
виданнях („Вопросы общественных наук”, „Проблеми вищої школи”, „Знання 
та праця”, „Вестник высшей школы”, „Комуніст України”та ін.); довідково-
енциклопедичні видання; матеріали мережі Інтернет. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 
– уперше на основі цілісного аналізу виявлено основні напрями 

соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях 
(соціалізація студентів ВНЗ у процесі наукової діяльності; соціалізація в 
студентських будівельних загонах; соціалізація у студентських об’єднаннях та 
клубах за інтересами), особливості й тенденції її розвитку в 60-80-ті роки 
XX ст., окреслено шляхи використання історико-педагогічного досвіду в 
сучасних умовах; 

– удосконалено підходи до визначення соціально-історичних та 
педагогічних чинників соціалізації молоді в студентських громадських 
організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках XX століття.  

– набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність та зміст 
поняття „соціалізація студентської молоді”.  

До наукового обігу введено невідомі та маловідомі архівні документи, 
публікації в періодичній пресі з досліджуваної проблеми. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 
використання для подальшої наукової розробки історико-педагогічних аспектів 
соціалізації студентської молоді. Доцільним є використання матеріалів 
дисертаційної роботи в процесі викладання лекційних курсів, проведення 
семінарських занять з педагогіки, соціальної педагогіки, історії педагогіки; під 
час підготовки навчальних і методичних посібників для студентів педагогічних 
вишів з педагогіки, історії педагогіки, соціальної педагогіки; у науково-
дослідній роботі студентів, магістрантів; у системі післядипломної педагогічної 
освіти й самоосвіти. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась через обговорення 
на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та кафедри соціальної роботи, під 
час щорічних педагогічних читань у Луганському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. Основні положення дисертації було представлено на 
наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародних  – „Ціннісні 
пріоритети освіти: виклики ХХІ століття” (Луганськ, 2011), „Особистість у 
духовно-моральному просторі сучасного світу” (Луганськ, 2012); 
Всеукраїнських – „Радянське минуле в дзеркалі сучасних досліджень з історії 
педагогіки” (Київ, 2010), „Образ дитини у вітчизняних і зарубіжних 
дослідженнях” (Харків, 2011); „Українська педагогіка 1920-х років – сучасні 
оцінки й виміри” (Умань, 2012). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 9 одноосібних 
публікаціях, із них: 8 – у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному 
науковому виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 
вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
(257 найменувань), 9 додатків на 54 сторінках. Загальний обсяг роботи – 249 
сторінок, із них основного тексту – 169 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні основи, 
хронологічні межі та схарактеризовано джерельну базу, наукову новизну, 
практичне значення дисертаційної роботи, наведено відомості про апробацію 
отриманих результатів, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні аспекти соціалізації молоді в 
студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках 
XX століття” – визначено сутнісні характеристики процесу соціалізації 
студентів в громадських організаціях та об’єднаннях, встановлено соціально-
історичні та педагогічні чинники соціалізації молоді  в студентських  
громадських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х рр. XX ст., виявлено ступінь 
розробленості проблеми соціалізації в студентських громадських організаціях 
та об’єднаннях у педагогічній теорії досліджуваного періоду.  

На основі аналізу праць соціологів (Н. Андрєєнкова, В. Волович, 
Ф. Гіддінс, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс), соціальних психологів (Г. Андрєєва, 
А. Асмолов, І. Кон, С. Максименко, Д. Мухіна, А. Петровський), соціальних 
педагогів (І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Савченко, 
С. Харченко) встановлено, що сутність соціалізації полягає в поєднанні 
пристосування та відособлення людини в умовах конкретного суспільства. Це 
означає, що соціалізація є двобічним процесом, який, з одного боку, забезпечує 
засвоєння індивідом соціального досвіду, моделей соціальної поведінки, з 
іншого – сприяє відтворенню індивідом системи соціальних зв’язків за рахунок 
його активної діяльності, активного включення в соціальне середовище. 
Людина є не лише об’єктом впливів із боку суспільства, а й бере активну 
участь у процесі соціалізації, тобто є його суб’єктом, який не просто 
адаптується до суспільних вимог, а здатний змінювати соціальне середовище, 
життєві обставини й власні особистісні якості.  

До основних чинників соціалізації в сучасній соціальній педагогіці 
відносять чотири їх групи: мегафактори, макрофактори, мезофактори, 
мікрофактори (А. Мудрик). Виділяються також інститути соціалізації, важливе 
місце серед яких посідають студентські громадські організації та об’єднання 
(С. Савченко), різноманітні механізми соціалізації: ідентифікація та 
відособлення індивіда (В. Мухіна); адаптація, індивідуалізація й інтеграція в 
процесі розвитку особистості (А. Петровський); традиційний, інституційний, 
стилізований, міжособистісний, рефлексивний механізми (А. Мудрик, 
С. Савченко). Починаючи з 80-х років, у педагогічній науці було розглянуто 
питання про співвідношення категорій „соціалізація” та „виховання” 
(О. Газман, Л. Гордін, М. Лукашевич, А. Мудрик та ін.). Більшість дослідників 
визначає виховання як складову і, що дуже важливо, керовану частину 
соціалізації. 

Найбільш важливим періодом соціалізації є час навчання юнаків і дівчат 
у вищих навчальних закладах, тому для забезпечення ефективності 
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соціалізаційного процесу необхідно враховувати особливості студентської 
молоді як соціальної групи, насамперед, її вікові, соціально-психологічні, 
соціально-демографічні, професійні та інші ознаки.  

Спираючись на дослідження російських (О. Волохов, В. Грібанов, 
Д. Кірш, Р. Литвак, Т. Пташко, С. Тетерський) та вітчизняних (М. Баянівська, 
І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Ю. Поліщук, С. Харченко) науковців, ми вважаємо, 
що дієвим інститутом соціалізації підростаючого покоління є молодіжні 
громадські об’єднання. Повноправними соціальними суб’єктами й важливими 
інститутами соціалізації у ВНЗ є студентські громадські організації та 
об’єднання, які розглядаються як добровільні, самокеровані формування, 
метою соціально-педагогічної діяльності яких є надання допомоги та захист 
інтересів студентів, створення механізмів реалізації їх ініціативи й розвитку 
самодіяльності.  

Наукові уявлення про сутність процесу соціалізації, його чинники, 
інститути, механізми, особливості студентства й соціалізаційні можливості 
молодіжних організацій та об’єднань мають методологічне значення для 
історико-педагогічного вивчення теоретичних і практичних аспектів 
соціалізації молоді в студентських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках 
ХХ століття. 

Процес соціалізації студентської молоді в досліджуваний період 
зумовлювався особливостями соціально-історичного контексту. Наприкінці  
50-х – першій половині 60-х рр. XX століття в країні  відбулися кардинальні 
зміни в соціально-економічній та політичній сферах, які сприяли лібералізації 
суспільного життя, висунули нові вимоги до освіти й виховання підростаючих 
поколінь. Із прийняттям Закону „Про зміцнення зв’язку школи з життям та про 
подальший розвиток системи народної освіти в СРСР” (1958 р.) змінилась 
державна політика в галузі вищої освіти, яка вже не зводилась до так званого 
„партійного керівництва”, тобто забезпечення політичного й ідеологічного 
впливу, а передбачала укріплення зв’язку вищих навчальних закладів із 
виробництвом та життям, розвиток ініціативи, самодіяльності, соціальної 
активності молоді в позанавчальній діяльності. Це створювало сприятливі 
умови для становлення та розвитку студентських громадських об’єднань та 
організацій, в яких юнаки й дівчата отримували можливість для вияву власної 
ініціативи й самодіяльності. У цей період виникають добровільні студентські 
будівельні загони, наукові товариства, студентські проектно-конструкторські 
бюро тощо. Особливість соціалізації студентської молоді на цьому етапі  
виявлялась у забезпеченні тісного зв’язку навчання з життям, у створенні умов 
для використання набутих знань студентами ВНЗ у практиці. Діяльність 
студентських громадських організації та об’єднань і соціалізація студентської 
молоді наприкінці 50-60-х рр. здійснювалась переважно в контексті 
розв’язання завдань професійної підготовки.  

У 70-х – 80-х роках виявляється тенденція до політизації та ідеологізації 
студентського руху. У резолюції XXIV з’їзду КПРС (1971 р.) перед вищою 
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школою було поставлено завдання краще озброювати молодих спеціалістів 
сучасними знаннями, навичками організаторської та громадсько-політичної 
роботи, умінням застосовувати отримані знання на практиці. В „Основах 
законодавства союзу РСР і союзних республік про народну освіту” (1973 р.) 
було акцентовано на необхідності озброєння  майбутніх спеціалістів навичками 
організації масово-політичної та виховної роботи. Як наслідок, студентські 
організації та об’єднання, які стають масовими, змінили свої пріоритети, і їх 
діяльність було направлено, насамперед, на розвиток соціальної активності 
юнаків і дівчат, формування в них соціальних умінь та навичок, 
організаторських здібностей. Усі без винятку студенти були включені до так 
званої громадсько-політичної практики. Це призвело до формалізму, орієнтації 
на командно-адміністративні методи управління й зумовило певну деформацію 
та зниження соціалізаційних можливостей студентського руху.  

Проблема соціалізації молоді в громадських об’єднаннях та організаціях 
знайшла відображення в педагогічній теорії 60-80-х років XX ст. У науковому 
вивченні проблем соціалізації студентської молоді в громадських об’єднаннях 
та організаціях залежно від характеру державної освітньої політики щодо 
вищої школи та зміни підходів до наукового вивчення соціалізаційної 
проблематики виокремлено три етапи: 1) кінець 50-х – перша половина  
60-х років; 2) друга половина 60-х – перша половина 80-х років); 3) друга 
половина 80-х років.  

На першому етапі (кінець 50-х – перша половина 60-х років) державну 
освітню політику було спрямовано на забезпечення зв’язку вищої школи з 
життям, участі молоді в будівництві нового суспільства. Цей етап у науковому 
вивченні соціалізації, що був досить коротким, можна вважати підготовчим. 
Його особливість виявлялась у підсиленні уваги до проблем соціалізації молоді 
з боку представників різних наукових галузей та визначенням філософських та 
соціологічних засад дослідження цього феномену. Активізацію наукових 
пошуків у цьому напрямі було пов’язано з відродженням вітчизняної 
соціології, яке розпочалося з кінця 50-х років. У 1958 році було створено 
радянську соціологічну асоціацію, починають публікуватися праці відомих 
зарубіжних соціологів. Теоретичні дискусії точилися навколо питань про місце 
соціології в марксизмі, про її співвідношення з діалектичним та історичним 
матеріалізмом (Г. Александров, А. Здравомислов, Г. Осипов, В. Ядов та ін.). 

На другому етапі (друга половина 60-х – перша половина 80-х років) 
соціологи, соціальні психологи приділяли увагу, насамперед, дослідженню 
самого феномену соціалізації. Соціалізація в працях соціологів розглядалась як 
процес становлення людини як суспільної істоти (Н. Андрєєнкова), включення 
індивіда в систему суспільних відносин через наділення його громадськими 
властивостями (Я. Гилинський). Вивчались також соціально-психологічні 
особливості соціалізації. При цьому було наголошено, що вона забезпечує 
оптимальне входження індивіда в соціальне оточення, знаходження свого місця 
в ньому на різних вікових етапах, поєднання інтересів особистості та 
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суспільства (Б. Ананьєв, Л. Буєва, В. Войтко, І. Кон та ін.). Учені 
охарактеризували головні чинники, інститути соціалізації, розглянули її 
основні стадії (П. Лебедєв, В. Пекур, В. Четвертак, В. Шиянов та ін.), 
охарактеризували соціальні норми та їх роль у процесі соціалізації (В. Нікітін, 
Л. Спірідонов, Е. Фомін). У 70-х роках з’явилися також праці, присвячені 
вивченню  студентської молоді як особливої соціальної групи, її місця в 
соціальній структурі радянського суспільства (А. Власенко, М. Кирилова, 
В. Лісовський, Н. Пасько, Ф. Хайруллін). Висловлювалась думка про те, що 
найбільш суттєвий вплив на процес соціалізації здійснює навчання в закладах 
освіти та участь у діяльності громадських об’єднань та організацій. На цьому 
етапі вчені також звернулись до проблеми розвитку соціальної активності 
студентської молоді та організації позанавчальної діяльності у вищих 
навчальних закладах, організації громадсько-політичної практики студентів 
(М. Головатий, А. Куліш, Є. Суїменко). До вивчення соціалізаційних процесів 
було залучено не лише соціологів, психологів, а й педагогів, які 
зосереджувалися на обґрунтуванні педагогічних умов формування соціальної 
активності, соціально значущих якостей студентів (Є. Василевська, А. Деркач, 
М. Дрьомін, Т. Строков та ін.). 

Як бачимо, особливості наукового вивчення проблем соціалізації на 
другому етапі полягали в переважанні міждисциплінарного підходу, 
розширенні проблематики наукових досліджень, залученні до дослідження 
проблем соціалізації вчених-педагогів. 

Особливість третього етапу наукового вивчення проблем соціалізації 
(друга половина 80-х років) виявлялась у домінуванні її педагогічних аспектів, 
що призвело до появи соціальної педагогіки як окремої наукової галузі. У роки 
так званої перебудови вчені обґрунтували важливі теоретичні положення щодо 
соціальної активності студентської молоді (В. Лісовський, Т. Мальковська), 
довели, що найбільш дієвою для розвитку соціальної активності студентів є 
позанавчальна діяльність, а особливо, участь у роботі студентських 
громадських об’єднань та організацій (С. Іконнікова, Л. Рубіна). 

У другому розділі – „Основні напрями соціалізації молоді в 
студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках  
XX століття” – розглянуто наукову діяльність студентів ВНЗ як чинник 
соціалізації, досліджено соціалізацію молоді в студентських будівельних 
загонах, а також визначено роль студентських об’єднань та клубів за 
інтересами в соціалізації юнаків і дівчат.  

Важливим напрямом соціалізації студентів ВНЗ України в 60-80-х рр. 
ХХ ст. було залучення їх до науково-дослідної роботи. Для нормативного 
забезпечення організації студентської науково-дослідної роботи в 1961 р. було 
затверджено „Положення про науково-дослідну роботу студентів вищих 
навчальних закладів”, у 1968 р. – „Типове положення про студентські 
конструкторські, дослідницькі, проектні, технологічні та економічні бюро 
вищих навчальних закладів” та інші документи. Для координації науково-
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технічної творчості студентів було створено всесоюзну та республіканські ради 
з науково-дослідної роботи студентів (1968 р.), Українське республіканське 
студентське наукове товариство (1969 р.). 

Встановлено, що найпоширенішими формами організації наукової 
студентської роботи в досліджуваний період були: залучення студентів до 
науково-дослідної діяльності кафедр, лабораторій, дослідних інститутів; участь 
у роботі наукових гуртків і семінарів при кафедрах, студентських наукових 
товариств, участь у наукових конференціях; робота в студентських проектно-
конструкторських бюро, студентських конструкторських, технологічних, 
економічних бюро та експериментальних майстернях; виконання курсових та 
дипломних проектів.  

Робота студентських наукових гуртків (на початку 60-х років в 
українських ВНЗ діяло 1250 студентських наукових гуртків, у яких працювало 
22 тис. юнаків і дівчат), студентських наукових товариств була якнайтісніше 
пов’язана з планами науково-дослідної роботи кафедр і спрямовувалась на 
поглиблене вивчення наукових праць, їх реферування та обговорення, на 
дослідження важливих проблем розвитку науки й культури в нашій країні та за 
кордоном. Діяльність студентських проектно-конструкторських бюро, 
студентських конструкторських бюро, яких уже в 70-х роках налічувалось 
понад 80, мала на меті забезпечити зв’язок навчання у вищих навчальних 
закладах із виробництвом. У досліджуваний період в Україні існували чотири 
групи таких об’єднань: будівельного профілю (Львівський політехнічний, 
Одеський та Полтавський інженерно-будівельні інститути); автомобіле-
дорожного профілю (Київський та Харківський автомобіле-дорожні інститути); 
приладобудування (Київський політехнічний, Севастопольський 
приладобудівельний, Харківський авіаційний інститут та Харківський інститут 
радіоелектроніки); гірничо-металургійного профілю (Дніпропетровський 
гірничий, Донецький політехнічний, Жданівський металургійний інститути). Ці 
студентські об’єднання займались розробкою окремих науково-технічних 
проблем на замовлення промисловості на основі господарських договорів, 
ініціативними розробками, виконанням замовлень кафедр ВНЗ. Наукова 
діяльність студентів, з одного боку, сприяла поліпшенню професійної 
підготовки кадрів – майбутніх керівників трудових колективів та організаторів 
виробництва, а з іншого – розширювала сферу особистісних та професійних 
контактів майбутнього фахівця, збільшувала дозу соціальної практики за час 
навчання у ВНЗ, тобто активно сприяла успішній соціалізації студентської 
молоді. 

Встановлено, що особливостями розвитку науково-дослідної роботи як 
чинника соціалізації студентів ВНЗ у 60-х були: забезпечення зв’язку навчання 
з життям, використання науково-дослідної роботи студентів для  розв’язання  
завдань виробничого характеру; самодіяльність студентських наукових 
об’єднань та їх організаційна самостійність; недооцінка виховних та 
соціалізаційних можливостей науково-дослідної роботи. До тенденцій 
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розвитку студентських наукових об’єднань у 70-80-х роках відносимо: 
організаційне підпорядкування комсомольським організаціям; підсилення 
соціалізаційного впливу, політизацію й ідеологізацію науково-дослідної 
роботи; забезпечення масового характеру науково-дослідної роботи; 
формалізацію діяльності студентських наукових об’єднань. У другій половині 
80-х років з’являються нові форми організації науково-дослідної роботи 
студентів – студентські науково-виробничі загони ВНЗ, наукові школи, ради 
молодих дослідників, студентські науково-дослідні інститути, робота студентів 
у навчально-науково-виробничих об’єднаннях. Водночас у цей період 
накопичувались недоліки в організації науково-дослідної роботи студентів, 
пов’язані з невідповідністю її змісту, форм і методів новим економічним і 
соціально-політичним умовам (формалізм, слабка зацікавленість викладачів у 
керівництві студентською науково-дослідною роботою, використання 
студентів на найменш важливих, допоміжних ділянках, відірваність 
проблематики студентських наукових об’єднань від навчального процесу, 
нерозв’язаність фінансових питань).  

Наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ століття в Україні почав 
формуватися рух студентських будівельних загонів, який відігравав важливу 
роль у соціалізації молоді. Система діяльності цих студентських об’єднань, яка 
включала декілька напрямів (виробничу й фінансово-господарську; 
громадсько-політичну; шефську; культурно-дозвіллєву), та організаційні 
принципи зумовлювали їх високий соціалізаційний потенціал і сприяли 
підсиленню зв’язку навчання з виробництвом, розвитку соціальної активності, 
ініціативи, самодіяльності юнаків і дівчат, формуванню в них соціального 
досвіду та професійно й соціально значущих особистісних якостей. 

У 60-х роках відбувалося становлення руху студентських будівельних 
загонів (СБЗ), і його особливість виявлялась у переважанні в структурі 
діяльності завдань виробничого характеру, що призводило до відриву процесу 
соціалізації від професійного становлення студентів. Водночас уже із самого 
початку роботу будівельних загонів було спрямовано не лише на виконання 
виробничих завдань, а й передбачалась низка суспільно-політичних, 
спортивних, культурно-просвітницьких заходів, які сприяли розвитку 
соціальної активності, формуванню соціально значущих особистісних якостей 
майбутніх фахівців, набуття ними соціального досвіду. Сформувались основні 
принципи руху СБЗ – організаційної та виробничої самостійності; конкретності 
завдань; економічної ефективності праці студентів. У 1967-1970 рр. значно 
зросла кількість студентських загонів. Для здійснення керівництва й 
координації роботи студентських загонів постановою ЦК ЛКСМ України в 
1967 р. було створено Республіканський штаб студентських будівельних 
загонів.  

У 70-х – першій половині 80-х років провідними тенденціями розвитку 
будзагонівського руху були: розширення невиробничих напрямів діяльності 
(громадсько-політичного, культурно-масового, шефського тощо); підсилення 
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зв’язку діяльності будівельних загонів із майбутньою професією, із завданнями 
професійної підготовки; підсилення політико-ідеологічної складової 
студентського будзагонівського руху, яке найбільш яскраво виявилось у 
студентських загонах безоплатної праці. У цей період в Україні поряд зі 
студентськими будівельними загонами все більшої популярності почали 
набувати загони небудівельного напряму: сільськогосподарські, реставраційні, 
загони провідників та бортпровідників, загони зі збору лікарських трав. 
Поширювалися спеціалізовані загони, профіль роботи яких відповідав 
спеціальності, що отримували студенти. У першій половині 80-х років 
подальшого розповсюдження набули студентські науково-виробничі або творчі 
загони, що впроваджували власні наукові, технічні розробки. Їх кількість із 
1981 по 1985 р. зросла з 45 до 314. У цей період почали створюватись загони 
безкорисливої праці, яких в Україні налічувалось 179, із загальною кількістю 
5249 осіб. 

З другої половини 80-х років у русі будівельних загонів наростали 
негативні тенденції, накопичувалися проблеми, розв’язання яких підмінялося 
гучними рапортами про почини та чергові мільярди карбованців освоєних 
капіталовкладень. На XX з’їзді ВЛКСМ (1987 р.) було рішуче засуджено факти 
адміністрування, відступи від принципу добровільності під час комплектування 
загонів, направлення їх на непідготовлені об’єкти, поверхового підходу до 
добору й розстановки кадрів керівництва. Також було вказано на необхідність 
вести рішучу боротьбу з випадками порушення правил техніки безпеки, 
фінансово-господарської діяльності. Попри певну кількість недоліків 
(порушення принципу добровільності та самоуправління, невчасне постачання 
матеріалів, безвідповідальність приймаючих організацій тощо) будівельні 
загони ставили за мету не лише виховати умілого господарника, але й 
особистість, громадянина, соціально активну людину, були школою виховання 
характеру, працелюбності, відповідальності, організаційних здібностей.  

Дієвим чинником соціалізації студентської молоді в 60-80-х роках XX 
століття були клуби та об’єднання за інтересами. Участь у них допомагала 
студентам раціонально використовувати вільний час, розширювати світогляд, 
виробляти комунікативні навички, сприяла розвитку соціальної активності, 
особистісному зростанню та самоствердженню. Виникнення студентських 
об’єднань клубного типу зумовлювалось лібералізацією громадського життя в 
країні в 60-х роках ХХ століття, розвитком культурного життя, спортивно-
масової роботи, підвищенням соціальної активності молоді. Вражаючою була 
їх різноманітність, проте всі клуби за інтересами у ВНЗ України в 
досліджуваний період залежно від спрямованості можна розподілити на 
декілька груп: суспільно-політичного спрямування (факультети громадських 
професій, школи молодого лектора, суспільно-політичні, дискусійні клуби); 
клуби інтернаціональної дружби; патріотичного спрямування (військово-
патріотичні, туристичні клуби, клуби бойової слави, клуби „Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто”); художнього спрямування (студентські театри, естрадні студії, 
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хорові й танцювальні колективи, вокальні ансамблі); спортивного спрямування 
(спортивні клуби); вузько спеціального спрямування (клуби любителів 
філософії, цікавих зустрічей, альпіністів, правові) тощо). 

Особливість роботи клубів та об’єднань студентів за інтересами в 60-х 
роках виявлялась у відносно неформальному характері їх діяльності; 
організаційній самостійності й самодіяльності; переважанні клубних об’єднань, 
зміст роботи яких не був пов’язаний з навчальним процесом.  

У 70-х – першій половині 80-х років простежується тенденція до 
формалізації діяльності клубів, підсилення керівництва з боку партійних і 
комсомольських організацій, переважанні об’єднань суспільно-політичного, 
патріотичного, інтернаціонального спрямування; підсилення зв’язку роботи 
клубних об’єднань із вивченням дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Це 
призводило до звуження соціалізаційного потенціалу студентських клубів, 
втрати інтересу з боку частини студентів до їх діяльності. Як наслідок, у другій 
половині 80-х років у роки перебудови, окрім вищезазначених, виникли так 
звані неформальні молодіжні об’єднання, в яких брали участь і студенти. 

Дослідження розвитку теорії та практики соціалізації молоді в 
студентських організаціях та об’єднаннях в Україні в 60-80-х роках XX 
століття уможливило дійти таких висновків. 

1. Коректний історико-педагогічний аналіз процесу соціалізації 
студентської молоді в Україні в 60-80-х роках ХХ століття не можливий без 
визначення ключового поняття. Ми розглядаємо соціалізацію як двобічний 
процес, що забезпечує засвоєння індивідом соціального досвіду, моделей 
соціальної поведінки й одночасно сприяє відтворенню індивідом системи 
соціальних зв’язків за рахунок його активної діяльності, активного включення 
в соціальне середовище. Є чотири групи факторів соціалізації та її провідні 
інститути, серед яких важливе місце посідають студентські громадські 
організації та об’єднання вищих навчальних закладів. Оскільки час навчання 
юнаків і дівчат у вищих навчальних закладах є важливим періодом соціалізації, 
під час її здійснення враховуються вікові, соціально-психологічні, соціально-
демографічні, професійні особливості студентської молоді як соціальної групи. 

2. У процесі дослідження виявлено соціально-історичні й педагогічні 
чинники соціалізації молоді в студентських організаціях та об’єднаннях в 
Україні в досліджуваний період. У 60-х роках XX століття визначальний вплив 
на цей процес спричинили соціально-економічні й політичні чинники, а саме: 
зміни в соціально-економічному житті країни, наукова-технічна революція; 
часткова лібералізації всіх сфер суспільного життя; державна освітня політика. 
Діяльність студентських громадських організацій та об’єднань і соціалізація 
студентської молоді в 60-х роках здійснювалась переважно в контексті 
розв’язання завдань професійної підготовки майбутніх фахівців і була 
спрямована на забезпечення зв’язку навчання з життям, участі студентів у 
виробництві.  
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У 70-х – 80-х роках в економіці було акцентовано на освоєнні й розвитку 
територіально-промислових комплексів, припинено лібералізацію суспільного 
життя, підсилено ідеологічний вплив на молоде покоління. Це, безумовно, 
позначилось і на студентському русі, який теж став більш політизованим та 
ідеологізованим, вплинуло на характер соціалізації молоді в студентських 
об’єднаннях та організаціях. Означений процес став більш контрольованим, 
заформалізованим, таким, що обмежував самодіяльність студентства. У цей 
період дієвими стали педагогічні чинники, пов’язані з науковою розробкою 
педагогічних аспектів соціалізації та формуванням наприкінці 80-х років 
соціальної педагогіки як галузі педагогічного знання.  

3. У науковому вивченні проблем соціалізації студентської молоді в 
досліджуваний період залежно від характеру державної освітньої політики та 
дослідницьких підходів можна виділити три етапи.  

Перший етап (кінець 50-х – перша половина 60-х років) 
характеризувався визначенням філософських та соціологічних засад процесу 
соціалізації, підсиленням уваги науковців до впливу соціального середовища 
на формування особистості. Педагогічні дослідження в цьому напрямі поки що 
майже не проводились. 

Другий етап (друга половина 60-х – перша половина 80-х років) 
характеризувався міждисциплінарним підходом до дослідження проблем 
соціалізації. Соціалізація розглядалась у контексті становлення людини як 
суспільної істоти, як процес, що забезпечує включення індивіда в систему 
суспільних відносин через наділення його громадськими властивостями. Було 
визначено основні чинники, інститути соціалізації, її основні стадії, розпочато 
дослідження педагогічних аспектів соціалізації.  

На третьому етапі (друга половина 80-х років) виявилось  домінування 
наукового вивчення педагогічних аспектів соціалізації, що призвело до 
формування соціальної педагогіки як окремої наукової галузі. Особливий 
акцент було зроблено на позанавчальній діяльності, що розглядалась як 
найбільш ефективна форма соціалізації студентів, та на діяльності 
студентських громадських об’єднань й організацій.  

4. У 60-80-х рр. ХХ століття у вищих навчальних закладах України 
активно діяли наукові студентські об’єднання, які зробили значний внесок у 
розв’язання завдань соціалізації студентів (наукові гуртки й постійно діючі 
наукові семінари при кафедрах, наукові товариства, студентські 
конструкторські бюро, проектно-конструкторські бюро, а також дослідницькі, 
технологічні, сільськогосподарські, економічні, творчі, медичні, педагогічні 
бюро, студентські науково-виробничі загони). У процесі дослідження виявлено 
історичну динаміку процесу соціалізації молоді в студентських наукових 
об’єднаннях. Її особливості в 60-х роках виявлялись у формуванні 
професійного соціального досвіду й професійно значущих особистісних 
якостей через забезпечення зв’язку навчання з життям й створення умов для 
використання наукових знань у виробництві, а також у певній недооцінці 
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виховних та соціалізаційних можливостей науково-дослідної роботи. Робота 
студентських наукових об’єднань будувалась на принципах самодіяльності та 
організаційної самостійності. У 70-80-х роках спостерігались наступні 
тенденції: підпорядкування студентських наукових об’єднань комсомольським 
організаціям і часткова втрата самостійності; розширення соціалізаційного 
поля науково-дослідної роботи студентів, її політизація й ідеологізація; 
забезпечення масового характеру науково-дослідної роботи студентів, що 
призвело до зниження її якості; формалізація діяльності студентських наукових 
об’єднань. У другій половині 80-х років виявились недоліки в організації 
науково-дослідної роботи студентів (невідповідність її змісту, форм і методів 
новим економічним і соціально-політичним умовам, застарілість нормативної 
бази).  

5. Найбільш дієвим чинником соціалізації студентської молоді в 
досліджуваний період був студентський рух будівельних загонів, що виник 
наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ століття. Основними напрямами 
роботи студентських будівельних загонів були виробнича, фінансово-
господарська, громадсько-політична, шефська, культурно-дозвіллєва 
діяльність.  

У 60-х роках у роботі студентських будівельних загонів переважали 
завдання виробничого характеру, пов’язані з підняттям цілини, будівництвом 
об’єктів народного господарства, що призвело до відриву процесу соціалізації 
від завдань професійної підготовки студентів. У 70-х – першій половині 80-х 
років  простежувались тенденції до розширення невиробничих напрямів 
діяльності, підсилення зв’язку будзагонівського руху із завданнями 
професійної підготовки, підсилення політико-ідеологічної складової діяльності. 
У цей час виникали спеціалізовані, творчі студентські загони, студентські 
загони безоплатної праці. Кризові явища в економіці й суспільно-політичному 
житті другої половини 80-х років зумовили тенденцію до загострення 
труднощів у роботі студентських будівельних загонів, що призвело до 
згортання їх діяльності. 

6. У дисертаційній роботі досліджено практику соціалізації студентів 
ВНЗ у клубах та об’єднаннях за інтересами. Встановлено, що в досліджуваний 
період було декілька груп таких студентських об’єднань: суспільно-
політичного спрямування; клуби інтернаціональної дружби; патріотичного 
спрямування; художнього спрямування; спортивного спрямування; вузько 
спеціального спрямування тощо. Їх діяльність сприяла ефективному 
використанню сфери дозвілля для розв’язання завдань соціалізації студентів.  

Особливості роботи студентських об’єднань та клубів за інтересами в 
60-х роках виявлялась у її відносно неформальному характері, переважанні 
клубів та об’єднань, зміст діяльності яких не був пов’язаний з навчальним 
процесом. Протягом 70-80-х років помітними стали такі тенденції: 
формалізація діяльності клубів та об’єднань, підсилення керівництва з боку 
партійних і комсомольських організацій, зростання кількості об’єднань 
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суспільно-політичного, патріотичного, інтернаціонального спрямування; 
підсилення зв’язку їх роботи з вивченням дисциплін соціально-гуманітарного 
циклу. Це призвело до певних перекосів у соціалізаційних процесах, до втрати 
інтересу з боку частини студентів до їх діяльності, участі студентської молоді в 
неформальних молодіжних об’єднаннях у другій половині 80-х років. 

7. Історико-педагогічний досвід соціалізації студентів ВНЗ в Україні в  
60-80-х роках XX століття, безперечно, має теоретичне значення й може бути 
використаний для оптимізації сучасної системи соціалізації студентської 
молоді. По-перше, як засвідчує історико-педагогічний досвід, студентські 
організації й об’єднання зможуть ефективно впливати на процес соціалізації, 
якщо вони будуть охоплювати всі основні сфери життєдіяльності сучасних 
студентів – навчання, наукову діяльність, дозвілля. По-друге, не втратив свого 
значення рух будівельних загонів, який забезпечував паралельно з навчанням 
участь студентів у виробничій праці й формування в них соціального досвіду, 
психологічної готовності до праці, необхідних особистісних якостей. По-третє, 
неприйнятним вважаємо політизацію й ідеологізацію діяльності студентських 
організацій та об’єднань, обмеження їх самостійності й самодіяльності. Це 
призводить до деформацій і зниження ефективності процесу соціалізації 
студентів. Більше того, підпорядкування студентського руху політичним та 
ідеологічним уподобанням вихолощує його гуманістичну спрямованість, 
особистісно-орієнтований характер. По-четверте, помилковою є орієнтація на 
кількісні показники, штучне забезпечення масовості діяльності студентських 
наукових об’єднань, що також суттєво знижує їх соціалізаційний потенціал. 
По-п’яте, не можна було розглядати роботу студентських наукових організацій 
та  об’єднань як явище, що заважає навчанню студентів, оволодінню ними 
професією. Навпаки, вони як інститут соціалізації спроможні збагатити й 
оптимізувати процес професійної підготовки. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпний аналіз проблеми. 
Перспективними напрямами її подальшого дослідження, на наш погляд, є 
аналіз теорії та практики соціалізації студентів на інших хронологічних етапах, 
розгляд окремих напрямів соціалізації студентської молоді в історико-
педагогічному аспекті, вивчення регіональних особливостей соціалізації 
студентів вищих навчальних закладів. 
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С. В. Сечка // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. –  
№ 1 (103). – Курск, 2015. – С. 44-47. 

 
Сєчка С. В. Соціалізація молоді в студентських громадських 

організаціях та об’єднаннях (60-80-ті роки XX століття). – На правах 
рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий 
навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2016.  
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Дисертацію присвячено виявленню основних напрямів, особливостей і 
тенденцій розвитку процесу соціалізації молоді в студентських громадських 
організаціях та об’єднаннях в Україні в 60-80-х роках ХХ століття.  

Визначено сутнісні характеристики соціалізації студентської молоді в 
громадських організаціях та об’єднаннях, розглянуто соціально-історичні та 
педагогічні чинники, що визначали соціалізаційні можливості студентських 
організацій та об’єднань, обґрунтовано періодизацію наукового вивчення 
проблем соціалізації студентів ВНЗ у 60-80-х роках ХХ століття. 

Охарактеризовано основні напрями практики соціалізації студентської 
молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях, особливості й 
тенденції її розвитку в досліджуваний період, виявлено можливості творчого 
використання історико-педагогічного досвіду соціалізації студентів ВНЗ в 
Україні в 60-80-х роках XX століття для оптимізації сучасної системи 
соціалізації студентів. 

Ключові слова: соціалізація, студентська молодь, студентські громадські 
організації та об’єднання, наукова діяльність як чинник соціалізації, 
студентські будівельні загони, студентські об’єднання та клуби за інтересами. 

 
Сечка С. В. Социализация молодежи в студенческих общественных 

организациях и объединениях (60-80-е годы XX века) – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное 
высшее учебное заведение „Донбасский государственный педагогический 
университет”. – Славянск, 2016. 

Диссертация посвящена выявлению основных направлений, 
особенностей и тенденций развития процесса социализации молодежи в 
студенческих общественных организациях и объединениях в Украине в 60-80-х 
годах ХХ века. 

Определены сущностные характеристики социализации студенческой 
молодежи в общественных организациях и объединениях, ее содержание и 
составные части. Подчеркнуто, что социализация является двусторонним 
процессом, который, с одной стороны, обеспечивает усвоение индивидом 
социального опыта, моделей социального поведения и, с другой - способствует 
восстановлению индивидом системы социальных связей за счет его активной 
деятельности, активного включения в социальную среду. 

Выявлены социально-исторические и педагогические факторы 
социализации молодежи в студенческих организациях и объединениях в 
Украине в исследуемый период. В 60-х годах XX века определяющее влияние 
на этот процесс оказывали социально-экономические и политические факторы, 
а именно: изменения в социально-экономической жизни страны, научно-
техническая революция; частичная либерализации всех сфер общественной 
жизни; государственная образовательная политика. В 70-х - 80-х годах 
прекратилась либерализация общественной жизни, усиливается 
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идеологическое воздействие на молодое поколение, что отразилось и на 
студенческом движении, которое тоже становится более политизированным и 
идеологизированным.  

Доказано, что в научном изучении проблем социализации студенческой 
молодежи в исследуемый период можно выделить три этапа: первый этап 
(конец 50-х – первая половина 60-х годов) – подготовительный; второй этап 
(вторая половина 60-х – первая половина 80-х годов) – преобладание 
междисциплинарного подхода к исследованию проблем социализации; третий 
этап (вторая половина 80-х годов) – доминирование научного изучения 
педагогических аспектов социализации. 

Охарактеризованы основные направления практики социализации 
студенческой молодежи в студенческих общественных организациях и 
объединениях, особенности и тенденции ее развития в исследуемый период. В 
связи с этим рассмотрена социализация молодежи в научных студенческих 
объединениях. Наиболее распространенными в исследуемый период были 
научные кружки и постоянно действующие научные семинары при кафедрах, 
научные общества, студенческие конструкторские бюро, проектно-
конструкторские бюро, исследовательские, технологические, творческие, 
сельскохозяйственные, экономические, медицинские, педагогические бюро, 
студенческие научно-производственные отряды. В ходе исследования 
выявлено историческую динамику процесса социализации молодежи в 
студенческих научных объединениях. Показано, что наиболее действенным 
фактором социализации студенческой молодежи в исследуемый период был 
студенческое движение строительных отрядов, возникшее в конце 50-х – 
начале 60-х годов ХХ века. Основными направлениями работы студенческих 
строительных отрядов являлись: производственная и финансово-хозяйственная, 
общественно-политическая, шефская, культурно-досуговая деятельность. В 
диссертации исследована практика социализации студентов вузов в клубах и 
объединениях по интересам. Установлено, что в исследуемый период 
существовало несколько групп таких студенческих объединений: общественно-
политического направления; клубы интернациональной дружбы; 
патриотического направления; художественного направления; спортивного 
направления; узкоспециального направления и др. Их деятельность 
способствовала эффективному использованию сферы досуга для решения задач 
социализации студентов. 

Выявлены возможности творческого использования историко-
педагогического опыта социализации студентов вузов в Украине в 60-80-х 
годах XX века для оптимизации современной системы социализации 
студенческой молодежи. 

Ключевые слова: социализация, студенческая молодежь, студенческие 
общественные организации и объединения, научная деятельность как фактор 
социализации, студенческие строительные отряды, студенческие объединения 
и клубы по интересам. 
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Sechka S. V. Socialization of youth in public student organizations and 
associations (60-80 years of XX century.) – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 
speciality 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment 
„Donbas State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016.  

Thesis is devoted to identifying the main directions, characteristics and trends 
of the socialization process of young people in public student organizations and 
associations in Ukraine in the 60-80s of XX century.  

The essential characteristics of socialization of students in public 
organizations and associations are defined, social and historical and pedagogical 
factors that determined the socialization opportunities of student organizations and 
associations are considered, division into periods of scientific study of the problems 
of socialization of university students in the 60-80-ies is grounded. 

The main directions of practice of socialization of students in student public 
organizations and associations are characterized, characteristics and trends of 
development in the study period are given, the possibilities of the creative use of 
historical and pedagogical experience of socialization of university students in 
Ukraine in 60-80-s of XX century are revealed for the modern system optimization of 
socialization of students.  

Key words: socialization, students, public student organizations and 
associations, scientific activity as a factor of socialization, student building groups, 
student associations and clubs. 
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