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ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ В  
УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

У Концепції наукової, науково-технічної та інноваційної політики в 
системі вищої освіти України вказується на те, що модель організації 
підготовки фахівців з вищою освітою повинна бути спрямована на те, щоб 
забезпечити випускникам не тільки знання, а й певне місце в соціально-
економічній системі – в науці, виробництві, підприємстві та інших сферах, 
напрацювання своєї інтелектуальної власності на основі поєднання 
навчального процесу з практикою наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності [1]. 

Активне залучення студентів до науково-дослідної роботи завжди було 
прорегативою університетської освіти. Особливої актуальності набуває ця 
проблема сьогодні, коли університетська педагогічна освіта перебуває в 
стадії реформування, становлення державних стандартів. Чільне місце у 
розв’язанні цих завдань займає напрацьований сторічний досвід у розвитку 
студентської науково-дослідної роботи, а саме періоду пошуку різних форм 
наукової роботи зі студентами. 

Аналіз широкого кола різних джерел показав, що найактивніше в цьому 
напрямі діяли студентські гуртки з навчальних дисциплін. Перші з них були 
створені з ініціативи студентської молоді у 20-х рр. ХІХ століття у 
Харківському імператорському університеті [13, 8].  

Метою роботи таких гуртків було не тільки просвітництво студентської 
молоді, але й розвиток її творчості, критичного мислення, пошук нових 
шляхів та засобів розвитку науки, культури, суспільства вцілому. Гуртки з 
навчальних дисциплін упродовж ХІХ століття у своїй роботі, як правило, 
найчастіше використовували таку форму, як реферативні різнотематичні 
доповіді, спрямовані на поглиблення наукових знань студентів. Кращі 
доповіді студентів видавались у збірниках наукових праць членів гуртка [8; 
11].  

Необхідно відмітити, що вже перші наукові праці значно сприяли 
розвитку університетської науки і позитивно впливали на студентське 
середовище: вони пробуджували любов до занять, виявляли найбільш 
творчих студентів. Хоч рівень їх наукових інтересів був не досить високим, 
все ж вони відображали культурний рівень суспільства. Успіх діяльності 
гурткової роботи на початку становлення університетської освіти, як 
відмічають дослідники, значною мірою залежав від сприятливих умов з боку 
влади, яка ставилася тоді досить співчутливо до подібних зібрань, часто їх 
офіційно підтримувала [7, 19].  

У 30-40-і роки ХІХ століття в Україні відбувається активізація роботи 
наукових студентських гуртків і організацій. У цей час з’являється 
слов’янофільські гуртки у Харкові, де ініціатором їх створення був студент 
другого курсу Станкевич, у Києві – під керівництвом О.Новицького [7, 38].  



Така активізація діяльності студентських наукових гуртків зумовлена 
виходом у світ статуту російських університетів 1835 року, який сприяв 
заохоченню студентів до наукової роботи. Зокрема, факультети пропонували 
теми для написання творів, кращі з яких відзначались золотими і срібними 
медалями, почесними відозвами і преміями. Так, документальні джерела 
засвідчують, що серед студентів історико-філологічного факультету, які 
працювали над творчими роботами, брали участь у гуртковій роботі, згодом 
стали поважними вченими, викладачами, професорами, активними 
громадськими діячами: В.Я.Шульгін, А.І. Лінниченко, В.С. Іконников, М.П. 
Дашкевич, Д.І. Багалій, П.В. Голубовський та інші [12, 24]. 

У зв’язку з суспільно-визвольним рухом 60-х років у студентському 
житті знову виникають різні гуртки. В цей час активно впроваджується 
видавнича діяльність у змісті їх роботи. Зокрема, студенти Київського 
університету публікуються у “Збірнику праць студентів”, що видається з 
1861 року в “Университетских известиях” [8; 11], такі ж збірники праць 
з’являються і в Харківському університеті. 

Наприкінці 80-х і на початку 90-х років ХІХ століття майже на всіх 
факультетах університетів створюються студентські гуртки, які спрямовують 
свою роботу, перш за все, у наукове русло і керуються професорами [7, 64].  

Аналіз діяльності наукових гуртків того часу підтверджує, що гурткові 
заняття складалися в основному із читання рефератів, спільного 
ознайомлення з першоджерелами і бесід. Реферати, згідно зі статутом гуртка, 
повинні були стежити, за всім видатним у сучасній літературі, за діяльністю 
наукових товариств і зобов’язані були ознайомлювати з роботою цих 
товариств. Для успішного досягнення наукової мети гурток вибирав зі свого 
середовища “наукову комісію”. Доповіді читались за згодою всього гуртка; 
питання про прийняття реферату вирішувалось просто більшістю голосів. 
Членами гуртка могли бути студенти всіх факультетів. Із свого середовища 
члени гуртка вибирали голову, який керував дискусією на зборах; віце-голова 
вів протоколи засідань, завідував касою та бібліотекою. Засідання 
відбувались кожних два тижні, і бути присутніми на них могли навіть 
сторонні гості [7, 65].  

Історичний досвід переконує, що наукові гуртки були не тільки засобом 
спілкування для студентів, але і важливим фактором формування їх 
інтелектуальних інтересів і розширення суспільного світогляду. 

На початку 1901 року були опубліковані нові правила організації 
студентських закладів, якими керівництву дозволялось відкривати 
студентські гуртки для науково-літературних занять, гуртків для занять 
мистецтвом, ремеслами і різноманітними фізичними вправами. Також було 
дозволено створювати студентські їдальні, чайні, каси (взаємодопомоги) з 
метою залучення до занять бідних студентів, збагачення фонду бібліотек та 
читалень [7, 82]. Зокрема, у цей час при Харківському університеті існують 
гуртки: філософсько-богословський, історично-філологічний, політично-
економічний, гурток для занять державними науками, виробництвом, 



цивільним правом, для занять психологією, художньої творчості, науково-
літературний для “вивчення природи” [7, 68].  

У Київському університеті діяв філософський гурток (утворився з 
“психологічного семінарію” проф.Челпанова), організується історично-
етнографічний гурток, філософсько-юридичне товариство, яке ділилось на 
секції: літературну, філософську, економічну і суспільно-юридичну [6, 125].  

У Новоросійському (Одеському) університеті утворився гурток для 
занять математичними науками, науково-хімічний гурток [6, 125].  

Організація всіх цих гуртків приблизно скрізь однакова: керує справами 
гуртка виборна студентська рада під головуванням вибраного членами 
представника педагогічного персоналу. До складу гуртка могли входити 
особи, які мали якесь відношення до університету, а не тільки студенти. Для 
вступу до деяких гуртків необхідно було мати спеціальний науковий ценз. 
Згідно зі своїм статутом гурток не тільки здійснював засідання, що 
супроводжувались читанням рефератів з дебатами, але й організовував 
екскурсії, власні бібліотеки, читальні, видавав періодичні збірники тощо [7; 
13; 14].  

Цікавий досвід щодо проведення екскурсій можна знайти з історії 
гуртка шанувальників природи Київського університету [14, 3304].  

Вже з перших років свого заснування екскурсії стали вагомим і 
необхідним фактором його діяльності. Насамперед, вони об’єднували всіх 
членів гуртка, залучали нових, давали наочні приклади самостійних робіт і 
збору колекцій, навчали спостерігати і вивчати природу.  

Крім цього, гурток зумів організувати чимало далеких екскурсій, які 
викликали інтерес для будь-якого початківця-натураліста. Зокрема, за шість 
перших років свого існування, гурток здійснив три типи екскурсій, кожна з 
яких мала свою мету, своє особливе завдання [14, 3305]: 

– екскурсії до околиць Києва з ботанічною, зоологічною і геологічною 
спрямованістю; 

– екскурсії загальноосвітні, що мали своїм основним завданням 
знайомство з відомими науковими установами Москви, Петербургу, а 
паралельно і з іншими визначними пам’ятками столиць; 

– далекі екскурсії наукового характеру, основною метою яких було 
знайомство з природою цікавих місцевостей Росії (наприклад, Урал, 
найбільші заповідники Росії тощо). 

Архівні матеріали стверджують, що найскладнішими були екскурсії 
загальноосвітнього характеру: залучаючи багато учасників, вони викликали з 
одного боку значне збільшення членів гуртка, а звідси і засобів його 
існування, разом з тим – більшість учасників зовсім не цікавилась 
поставленою гуртком метою [14, 3305].  

Відомо, що в Петербурзі членами гуртка оглядались установи 
Імператорської академії наук: ботанічна і геологічна колекції, зоологічний і 
антропологічний музей; оранжереї та гербарії Петербурзького Ботанічного 
саду та інші пам’ятки міста. 



У Москві частина екскурсантів відвідувала сільськогосподарський 
інститут, оглядали ботанічний сад і лабораторії Московського університету. 
Крім цього представники гуртка налагоджували зв’язки з різними особами і 
науковими установами, що сприяло збагаченню бібліотеки гуртка книгами, 
отриманими від авторів і наукових товариств. 

Значна частина екскурсій до околиць Києва відбувалась весною і лише 
незначна їх кількість здійснювалась восени, що спричинялось пізнім 
поверненням студентів до університету після канікул. Екскурсії мали 
ботанічний, рідше зоологічний та геологічний характери. Кількість учасників 
була у межах від 5 до 40 осіб. Що стосується далеких екскурсій, то 
складність їх улаштування спонукала раніше до них готуватись, розробляти 
маршрут, матеріальні видатки. 

Крім екскурсій, гурток також проводив свої постійні засідання (збори), 
на яких читались доповіді членів як з числа викладачів-професорів так і 
студентів [14].  

Про широку значиму діяльність цього гуртка свідчить той факт, що у 
звіті за 1914 рік (восьмий звітний рік) у складі його значились 10 почесних і 
124 дійсних члени. Гурток складався з секцій: зоологічної (кер. проф. 
Б.А.Сварчевський); агрономічної (кер. проф. В.В.Колкунов); ботанічної (кер. 
пр.-доц. В.Н.Хитров); фізико-хімічної (кер. П.В.Казанецький). До складу 
правління гуртка належали: голова, заступник голови (товариш голови), 
секретар, заступник секретаря (товариш секретаря), скарбник, кандидат у 
скарбника, бібліотекар, завідувач навчальним відділом. На засіданнях гуртка 
розглядались також різні господарські, адміністративні питання, що були 
пов’язані з його науковою діяльністю. До складу керівництва гуртка входили 
три комісії: екскурсійна, видавнича, бібліотечна [14, 3307]. 

Члени гуртка шанувальників природи Київського університету 
інтенсивно займались видавничою діяльністю: самі писали, видавали і 
продавали підручники, посібники, інші друковані матеріали [14, 3308-3310]. 
Зокрема, у звіті роботи за 1916 рік говориться, що робота гуртка була досить 
інтенсивною. Діяльність бібліотеки показала, що гурток до певного рівня 
може покращити гостру потребу у підручниках, велика кількість зібрань і 
відповідей на них, така ж кількість слухачів-відвідувачів, засвідчує про те, 
що гурток виконує своє призначення і науковою своєю діяльністю сприяє 
об’єднанню друзів на основі занять наукою [14, 3308-3310].  

Отже, наукова діяльність гуртків початку ХХ століття була досить 
значимою. Це була співпраця викладача і студента. У такій співпраці 
студентам у науковому плані надавалась велика самостійність. Їх праці за 
своїм змістом, значимістю посідали чільне місце у друкованих 
університетських виданнях поруч із працями своїх наставників-професорів.  

Яскравим прикладом такої діяльності був заснований у 1903 році 
історично-етнографічний гурток при Університеті Св.Володимира під 
головуванням проф. М.Довнар-Запольського. Членами цього гуртка були 
доценти, аспіранти (залишені при університеті для підготовки до професури), 
студенти: Г.Максимович, Є.Сташевський, В.Романовський, В.Смирнов, 



П.Смирнов, Ф.Клименко, В.Базилевич та ін. З його середовища вийшло 
багато наукових співробітників, відомих учених. Гурток за час свого 
існування здійснював екскурсії до визначних місць Росії, брав участь у XV 
Археологічному з’їзді, здійснював розкопки. На початку 1911/12 навчального 
року при гурткові був заснований археологічний музей. У 1913 році члени 
гуртка випустили перший збірник статей, до якого увійшло багато робіт 
студентів. Доповіді, заслухані на засіданнях гуртка, публікувались у 
періодичних виданнях як самостійні праці [2, 390]. 

Організаційне становлення гуртків і суттєве змістовне розширення 
їхньої діяльності, як показали яскраві приклади їх діяльності у Київському 
університеті, відбулося у 1906 році у зв’язку з опублікуванням типового 
статуту студентських гуртків. Зокрема, після опублікування цього документа 
було засновано гуртки з навчальних дисциплін університетського курсу, а 
саме: філософії, історії, етнографії, філологічних наук, економіки, суспільно-
юридичних наук, математики, хімії, медицини, а також спортивні гуртки [13, 
8].  

Різноманіття гуртків в університетах початку ХХ століття сприяло 
розширенню змісту їхньої роботи та появі специфічних щодо змісту форм 
роботи: в історичних та природничих гуртках проводилися відповідно до 
фаху екскурсії та подорожі, археологічні практики; в спортивних гуртках – 
підготовка та проведення лекцій, вечорів на спортивну тематику, спортивні 
змагання; в медичних гуртках – організація та робота науково-анатомічних 
музеїв, а також проведення рольових, дійових і дидактичних ігор. Спільною 
рисою всіх гуртків була їх наукова спрямованість, участь кожного члена в 
науковому дослідженні. 

За часів попечительства М. Пирогова студентство дістало найбільше 
самоврядування: влаштовувались ділові і змістовні сходки, студентський суд, 
каси, бібліотеки, читальні. Усім цим керували самі студенти, без будь-якої 
канцелярської писанини і непрошеного нагляду. Активізується і гурткова 
робота. Зокрема, науково змістовою діяльністю була робота гуртків 
студентів-недільників, перші з яких створилися на Україні й заснувалися у 
60-х рр. ХІХ ст. Дослідження вказують, що студентській молоді належить 
ідея створення недільних шкіл і перший позитивний досвід педагогічної 
роботи в них. Під час практичної діяльності у Подільській, Новостроєнскій 
школах м.Києва та недільної школи м.Харкова студенти апробували свої 
наукові творчі пошуки, впроваджували нові оригінальні педагогічні ідеї. Тут 
проводилися так звані народні читання, під час яких студенти знайомили 
населення з творами Т. Шевченка, М. Некрасова, О. Кольцова, О. Пушкіна, 
М. Гоголя, М. Лермонтова, І. Тургенєва, виступали з окремими 
повідомленнями з історії та географії України та обговорювали їх [13, 11]. 

Історична розвідка засвідчує, що якраз студентство відігравало провідну 
роль в організації і проведенні навчально-виховної роботи у недільних 
школах. Студентське самоврядування того часу мало значні можливості для 
формування організаційних умінь і навичок майбутнього фахівця, 
комунікативних якостей, реалізації творчого потенціалу особистості [11]. 



Вивчення фактичного матеріалу дозволило стверджувати, що значну 
увагу гуртки приділяли національно-патріотичному вихованню молоді, що 
передбачало формування громадянськості та світогляду студентської молоді, 
збереження національних традицій українського народу, проведення 
тематичних вечорів і вечорів відпочинку, а також політичної діяльності. 

Значна кількість студентів університетів брала участь у народницькому 
русі 70-х років. Київ був одним з центрів діяльності народників і 
народовольців. Серед студентів Київського університету був організований 
“Конституційний гурток”, який складався в основному із студентів і осіб, 
близьких до університету, а частково – з революціонерів-народників. Гурток 
цей ставив своїм завданням вести агітацію на користь конституції а 
пропаганду політичних ідей. Також на початку 70-х років у Києві 
оформляються два гуртки: “київських чайковців”, що займалися самоосвітою 
і пропагандою соціалістичних ідей, і “Київська комуна”, члени якої стояли на 
бакунінських, бунтарських позиціях. Однак ці гуртки проіснували недовго [4, 
267]. 

Формування національної свідомості студентства та населення 
здійснювалося також хлопоманівськими гуртками (від chlop – селянин), які 
були засновані студентами в кінці 50-х рр. ХІХ ст. на основі польських 
студентських гмін з метою широкого вивчення української мови, традицій та 
культури українського народу. Польські гміни – нелегальні організації, 
створені за територіальною ознакою з метою матеріальної та моральної 
допомоги товаришам, стали прообразом земляцтв – об’єднань студентської 
молоді з одного, як правило, регіону для надання моральної та фінансової 
допомоги [13, 10]. Діяльність хлопоманівських гуртків і земляцтв мала, 
насамперед, науковий характер, бо сприяла розвитку історичної науки, 
етнографії, українського мовознавства тощо. 

Дослідження праць, протоколів засідань, статутів гуртків та товариств, 
історично-педагогічної літератури, монографій та дисертаційних робіт 
дозволило узагальнити зміст роботи наукових гуртків та виділити основні 
напрями їх діяльності:  

– проведення засідань та обговорення на них рефератів, доповідей, 
повідомлень; 

– видання праць, робіт, наукових досліджень, записок та протоколів. 
Всі доповіді, реферати, повідомлення, що обговорювались на засіданнях, а 
також результати наукових досліджень публікувались в наукових збірниках; 

– організація і проведення наукових екскурсій та експедицій, які 
сприяли науково-дослідницькій діяльності університету вцілому; 

– робота щодо розширення та збагачення матеріальної бази 
університету, зокрема, кабінетів, лабораторій, музеїв, бібліотеки, читальних 
залів; 

– стимулювання студентської наукової діяльності через конкурси робіт 
на здобуття нагороди медалями; 



– поширення науково-педагогічних знань у суспільстві. Завдяки своїй 
просвітницькій діяльності гуртки не тільки зміцнювали свій зв’язок з 
суспільством, але й завойовували авторитет у ньому; 

– налагодження зв’язків з іншими гуртками, товариствами, провідними 
вченими, установами тощо. 

Таким чином, гурткова робота ХІХ – початку ХХ століття була центром 
наукової діяльності студента, ученого-професора, кафедри, факультету. Саме 
тут відбувалось наукове становлення майбутнього професіонала, тут 
творилась наукова школа, яка черпала всі свої сили зі всього 
університетського життя. Наукова діяльність гуртків того часу наближалась 
до форм роботи наукової лабораторії університету у сучасному сприйнятті. 
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