
 24

УДК 316.74:37 
Рожанська Н. В. 

 
 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ ЯК ФАКТОР 
АКТИВІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО І СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 
 

У статті викладаються результати емпіричних соціологічних досліджень, 
спрямованих на вивчення ролі соціально-гуманітарної освіти в підвищенні 
інтересу молоді до учнівського і студентського самоврядування. Наводяться 
практичні рекомендації по підвищенню суспільної ефективності соціально-
гуманітарної освіти в сучасній Україні. 

Ключові слова: учнівське самоврядування, студентське самоврядування, 
соціально-гуманітарна освіта, соціально-гуманітарні знання, суспільна 
ефективність освіти. 

 
В статье излагаются результаты эмпирических социологических исследований, 

направленных на изучение роли социально-гуманитарного образования в 
повышении интереса молодежи к ученическому и студенческому самоуправлению. 
Даются практические рекомендации по повышению общественной 
эффективности социально-гуманитарного образования в современной Украине. 

Ключевые слова: ученическое самоуправление, студенческое самоуправление, 
социально-гуманитарное образование, социально-гуманитарные знания, 
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Results of the empirical sociological researches are considered in the article. A 

relation between the effectiveness of liberal education and the interest to self-government 
in school has been established. 
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knowledge, social effectiveness of education. 

 
 

Постановка проблеми. Розвиток освіти тісно 
пов’язаний з загальним процесом демократизації 
українського суспільства. Позитивні кардинальні 
зміни школи стають можливими тільки в умовах 
розвитку демократії. У свою чергу, реформування 
школи впливає на процес демократизації 
суспільного життя. Серед нових явищ в освітній 
сфері України на особливу увагу заслуговує 
учнівське та студентське самоврядування, участь в 
якому дає можливість особистості набути 
демократичного досвіду для подальшого життя в 
демократичному суспільстві. Але для активної і 
свідомої участі в самоврядних організаціях молодій 
людині потрібні не лише відповідні особистісні 
якості, а і ґрунтовні соціально-гуманітарні знання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Серед 
українських вчених, які вивчали соціально-
гуманітарну освіту, передусім треба назвати таких 
як О. Проказа [1], М. Лукашевич [2], В. Ю. Год-
лєвська [3], І. А. Доннікова [4], О. О. Дольська [5], 
І. Д. Похило [6], В. І. Горбань і Н. К. Кочерга [7], 
Н. О. Побєда [8], С. Ю. Ципко [9] та ін. В гуманізації 
і гуманітаризації освіти дослідники вбачають шлях 
до подолання основних недоліків радянської 

системи освіти та пристосування її до нових 
соціальних умов. Але досі не приділялося значної 
уваги вивченню соціально-гуманітарної освіти як 
одного з важливих факторів активізації учнівського і 
студентського самоврядування. 

Метою даної розвідки є за допомогою 
емпіричних соціологічних методів з’ясувати, які 
саме соціально-гуманітарні знання сприяють 
активізації учнівського і студентського самовряду-
вання. На основі цього можливо буде сформулювати 
практичні рекомендації по підвищенню суспільної 
ефективності соціально-гуманітарної освіти в 
сучасній Україні. 

Виклад основного матеріалу. Активізація 
студентського самоврядування в Україні в останні 
роки проявляється у рості кількості науково-
практичних конференцій, присвячених цьому 
відносно новому соціальному феномену. На такі 
конференції найчастіше з’їжджаються найактивніші 
учасники студентського самоврядування. Прикладом 
цього стала ІІ Всеукраїнська студентська наукова 
конференція «Теорія і практика виховання 
лідерських якостей особистості в системі студент-
ських самоврядних організацій», яка проводилась 
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23-25 квітня 2010 року в Полтавському 
національному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка. Серед усіх очних учасників цієї 
конференції нами було проведене соціологічне 
опитування з метою дослідити різні аспекти 
зв’язку між соціально-гуманітарною освітою і 
студентським самоврядуванням. 

Анкета складалася з 10 закритих, відкритих і 
напівзакритих питань. Перший блок питань 
складався з «паспортички», де з’ясовувалися вік, 
стать респондентів, місце проживання, місце 
навчання (роботи), посада на місці роботи 
(навчання), посада в органах студентського 
самоврядування. Другий блок питань з’ясовував 
думку респондентів стосовно наступних питань: 
вплив різних факторів на формування їх інтересу 
до студентського самоврядування, достатність 
одержаних у школі знань для формування їх 
громадянської позиції, роль різних соціально-
гуманітарних дисциплін в формуванні їх грома-
дянської позиції, роль впровадження навчального 
курсу «Основи демократії» в формуванні соціальної 
активності молоді. 

Усього було опитано 44 делегати вищеназваної 
конференції віком від 17 до 30 років. Середній вік 
респондентів складає 20,6 років. Серед опитаних 
61,4 % – чоловіки, 38,6 % – жінки. Опитані делегати 

конференції (здебільшого студенти) представляли 
18 міст України. Більшість делегатів конференції – 
це лідери студентського самоврядування України. 
Найбільше були представлені серед делегатів 
конференції активісти студентського самовряду-
вання керівних посад – голови органів студентського 
самоврядування ВНЗ (Студентських рад, парла-
ментів, колегій) і студентські декани (разом 43,1 % 
від усіх опитаних). 

Розглянемо відповіді делегатів конференції на 
основний блок питань анкети, який стосувався 
різних аспектів взаємозв’язку соціально-гуманітарної 
освіти і студентського самоврядування. 

Делегатів конференції запитали про те, що, на 
їх думку, вплинуло на формування їх інтересу до 
студентського самоврядування. Делегати мали 
можливість обрати декілька відповідей (факторів) 
одночасно. Розподіл відповідей респондентів 
представлений на малюнку 1. Як можна побачити, 
на першому місці серед факторів, які вплинули на 
формування інтересу до студентського самовряду-
вання, делегати конференції назвали участь в 
інших громадсько-політичних організаціях (47,7 %), 
а на другому – одержані знання про людину, 
суспільство, демократію (40,9 %). Третє місце в 
рейтингу одержав фактор «Участь в шкільному 
самоврядуванні» (27,3 %). 
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Рис. 1. Фактори, які вплинули на формування інтересу респондентів до студентського самоврядування 
(у % до всіх опитаних). 

 
Отже, можна зробити висновок, що опитані 

делегати конференції в якості фактору, який 
вплинув на формування їх інтересу до студентського 
самоврядування, вагомого значення надали 
соціально-гуманітарним знанням.  

Делегатам конференції було запропоновано 
обрати назви соціально-гуманітарних дисциплін в 
школі і ВНЗ, вивчення яких сприяло формуванню 
їх громадянської позиції. Найбільший відсоток 
респондентів (50 %) назвали історію, на другому 
місці за рейтингом йдуть правознавство і психологія 
(по 36,4 %), на третьому місці – політологія і 

філософські дисципліни (по 31,8 %), далі йдуть 
економіка (27,3 %), соціологія (25 %). Останнє 
місце за рейтингом зайняли філологічні дисципліни; 
їх назвали 9,1 % респондентів.  

Для подальшого аналізу зв’язку між соціально-
гуманітарною освітою і участю молоді в 
учнівському і студентському самоврядуванні було 
обрано метод фокусованого групового інтерв’ю. 
На нашу думку, найбільш підходящими респон-
дентами для такого дослідження є студенти 
першого-другого курсів, які вже обізнані з 
системою студентського самоврядування, але ще 
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добре пам’ятають події шкільних років. Для 
попереднього відбору потенційним респондентам 
було запропоновано заповнити анкету-фільтр, за 
допомогою якої можна було одержати особисті 
данні, дані про навчання, контактні данні. Але 
головним критерієм відбору учасників фокус-груп 
була наявність (або відсутність) досвіду активної 
участі в учнівському і студентському самоврядуванні. 

З метою подальшого порівняння було відібрано 
дві групи студентів. Учасники першої фокус-групи 
(n = 12) мали досвід активної участі в учнівському 
і/або студентському самоврядуванні. Учасники 
другої фокус-групи (n = 12) не мали досвіду 
активної участі ні в учнівському, ні в студентсь-
кому самоврядуванні. Фокусовані групові інтерв’ю 
на тему «Соціально-гуманітарні знання як фактор 
активізації учнівського і студентського самовря-
дування» були проведені 11 листопада 2010 року і 
13 квітня 2011 року. Основною метою дослідження 
було виявлення характеру зв’язку між соціально-
гуманітарною освітою, одержаною людиною, і 
участю її в самоврядуванні (учнівському та 
студентському) завдяки можливості методу 
фокусованого групового інтерв’ю давати доступ 
до досвіду людини. План проведення інтерв’ю 
налічував два основні питання для обговорення: 
1) Місце соціально-гуманітарних знань в форму-
ванні інтересу до учнівського самоврядування. 
2) Соціально-гуманітарні знання і активізація 
студентського самоврядування. При цьому були 
поставлені такі дослідницькі задачі: 

– Виділення основних факторів, які сприяли 
«приходу» людини в самоврядування. 

– Визначення тих наук, які найбільшою мірою 
сприяють формуванню активної громадянської 
позиції. 

– Виявлення соціального механізму, завдяки 
якому соціально-гуманітарні знання сприяють 
участі в самоврядуванні. 

В ході обговорення першого питання учасники 
першої фокус-групи описували свій шлях до 
активної участі в учнівському самоврядуванні. В 
процесі аналізу результатів було виділено основні 
фактори, які стали стимулами активної участі 
дитини в шкільному самоврядуванні. На схильність 
до активної участі школярів в учнівському 
самоврядуванні впливають сім основних факторів: 
ранній розвиток дитини, поради батьків, гарне 
навчання, а отже ґрунтовні знання зі шкільних 
предметів, допомога педагогів, інтерес до 
самоврядування завдяки одержаним соціально-
гуманітарним знанням, довіра виборців, активна 
участь в шкільних культмасових заходах. 

Учасники підкреслили значення таких 
дисципліни, як історія, право, література і мова. 
Вивчення правознавства дає школярам розуміння 
законодавчих основ як шкільного, так і загально-
державного самоврядування. Знання з історії 
допомагають в організації різноманітних шкільних 
заходів, тематичних вечорів, екскурсій і т. п. 
Літературні твори дають знання про соціальне 
життя минулого, допомагають розуміти інших 

людей, формують культурний рівень особистості. 
Знання української мови розвиває ораторську 
майстерність. Дуже вагомим, на думку учасників, 
стало також знання біографій видатних особистостей, 
які дають історія і література. 

Учасники дискусії висловили свої погляди на 
роль досвіду шкільного самоврядування в житті 
людини і суспільства: 

 Якщо в школі не йде розвиток індивідуальних 
якостей, це дуже сильно відображається на 
майбутньому житті... Людина повинна розвива-
тися з дитинства. Школа – це наша друга сходинка 
після садка. І те, як тебе розвивали у школі, 
відобразиться на твоєму майбутньому житті: чи 
будеш ти активним, чи будеш гарно навчатися, чи 
досягнеш своїх цілей. Взагалі, все йде від школи. 

 Я вважаю, що самоврядування має дуже 
велике значення. Воно стимулює людину до 
громадської активності і взагалі активності, 
лідерства. А чим більше лідерів, тим, скажемо 
так, кращим можна буде якось зробити наше 
суспільство...  

 Поки люди не почнуть усвідомлювати самі, 
починаючи з шкільного самоврядування, поки 
кожен школяр не почне усвідомлювати сам, що він 
є частиною суспільства, що він сам для себе може 
зробити те, що він захоче, сам може 
організувати там певну громаду, у нас буде воно 
не активним – це громадянське суспільство. 

Отже, студенти усвідомлюють надзвичайну 
важливість шкільного досвіду, досвіду участі в 
учнівському самоврядуванні для формування 
особистості, для її подальшого життєвого шляху. 
Активна позиція в шкільному житті здатна стати 
основою активної громадянської позиції, а отже, 
основою формування повноцінного громадянського 
суспільства. 

Учасники висловились стосовно того, чи є 
соціально-гуманітарна освіта головним чинником 
соціальної активності особистості: 

 Якщо брати соціально-гуманітарну освіту, 
тобто це є підґрунтям. Але якщо людина не має 
якихось певних лідерських якостей, якщо вона 
сама не є активістом, то, вибачте, соціально-
гуманітарна освіта їй тут ніяк не допоможе. 
Тобто вона може сидіти вдома навчатися і 
здобувати ці знання для себе, але ніяк їх не 
виявляти у громадському житті. 

 Щодо впливу гуманітарних наук на 
формування особистості, то можна сказати, що 
все починається зі школи. Якщо в людини не буде 
певного базису знань, то вона, навіть як би вона 
не хотіла, як би вона не старалась, то все таки 
буде їй не достатньо вмінь, щоб правильно якось 
стимулювати свою діяльність... Але ж, школа 
звичайно стимулює, але як вже зазначалося тут, 
велике дуже значення має саме, ну скажемо так, 
особистісна думка тієї людини, яка прагне до 
самоврядування. Тобто чи вона хоче цього, чи не 
хоче, також її якості лідерські і так далі. 

Отже, соціально-гуманітарну освіти не можна 
вважати єдиним фактором формування соціальної 



 
Наукові праці. Соціологія 

 27

активності особистості. Вона є тим фундаментом, 
який є необхідною, але не достатньою підставою 
для цього. Дуже важливою є наявність в людини 
відповідних особистісних якостей, без яких 
неможливо бути активним навіть в шкільному 
житті. Це підтвердилось і результатами фокусо-
ваного групового інтерв’ю з другою групою 
студентів (які не брали активної участі ані в 
учнівському, ані в студентському самоврядуванні). 
Аналіз висловлювань другої групи респондентів 
показав, що молодим людям, які не брали участі в 
самоврядуванні, властиве небажання брати на себе 
відповідальність, небажання виконувати додаткові 
обов’язки. Окрім цього, вагомою причиною 
відсутності інтересу до учнівського самовряду-
вання є його формальність, декларативність, 
неефективність, внаслідок чого людина не бачить 
сенсу своєї участі в ньому. 

Другу частину фокусованих групових інтерв’ю 
було присвячено питанням зв’язку соціально-
гуманітарної освіти і студентського самоврядування. 
Учасники дискусій виступали щодо свого бажання 
подальшої участі (або не участі) в студентському 
самоврядуванні. На їх думку, активна участь в 
учнівському самоврядуванні не гарантує такої 
самої активної участі в студентському самовряду-
ванні. Подальша соціальна активність особистості 
залежить не лише від наявного досвіду діяльності, 
але і від особистого бажання брати на себе 
відповідальність за долю багатьох людей. 

Учасники висловились щодо низької громадської 
активності студентства На їх думку, усвідомлення 
важливості участі в громадському житті, 
ідентифікація себе як члена громадянського 
суспільства – ось чого не вистачає сучасній молоді. 
Такому усвідомленню сприяє прагнення до само-
розвитку, а заважає – відчуття нестачі часу. 
Відсутність достатньої кількості часу учасники 
фокус-груп вважають однією з головних причин 
небажання брати активну участь в студентському 
самоврядуванні. 

Учасники дискусій намагалися осмислити інші 
причини низької соціальної активності студентства. 
Такими причинами є: менталітет перехідного 
періоду (пострадянського), не сформованість 
громадянського суспільства, не належний рівень 
викладання соціально-гуманітарних дисциплін. 
Також було висунуто ряд пропозицій для 
покращення організації студентського самовряду-
вання: збільшення кількості заступників керівників 
цих органів, підвищення активності рядових 
студентів через зміну їх ставлення до ролі 
керівника, врахування уроків історії, проведення 
соціологічних досліджень, вдосконалення системи 
виборів до органів студентського самоврядування. 
Такі заходи зменшать навантаження на лідерів 
студентського самоврядування і допоможуть 
більш рівномірно розподілити виконувану роботу. 

Учасниками фокус-груп були висловлені 
міркування про ті соціально-гуманітарні дисципліни 

і знання, які могли б сприяти активізації студент-
ського самоврядування. Дисципліна «Менеджмент» 
допоможе розвинути навички управління. В межах 
цієї дисципліни, або як окремий курс, потрібно 
ввести «Тайм-менеджмент». Це допоможе студентам 
більш раціонально організувати свій час, а отже, 
виділяти його і на громадську активність. Курс 
«Самоорганізація особистості» допоможе усвідомити 
свої життєві цілі, свої пріоритети і навчитися 
реалізовувати їх в своєму житті і в суспільстві. 
Також важливою є роль психологічних предметів, 
таких як «Психологія особистості», «Комунікативна 
психологія», які повинні викладатись не лише на 
теоретичному рівні, а мати практичну складову. 
Психологічні тренінги, тренінги особистісного 
росту повинні стати не факультативами, а 
предметами, обов’язковими для навчання. Це 
допоможе кожній людині пізнати себе, розібратися 
в своїх потребах і усвідомити свою роль в 
суспільному житті. Учасники висловились також 
щодо важливості одержання ґрунтовних знань про 
студентське самоврядування на першому курсі 
навчання в університеті: 

 Для того, щоб більше посилити інтерес до 
самоврядування, можливо, слід проводити якісь 
лекції. Адже. кому буде цікаво, вони будуть 
приходити і висловлювати свою думку, і слухати. 
Мабуть, треба казати не як вони досягли цього, а 
розповісти саму структуру всього цього, щоб 
студенти більше дізналися, адже дуже багато 
хто нічого не знає і взагалі, мабуть, навіть не 
уявляє, що це так.. І це, мабуть, щось дало б для 
студентів. 

 Потрібно також виділити якісь лекції, 
якісь години на те, щоб розповіли про основні 
питання цього самоврядування, що там будуть 
вирішувати, скільки часу, більш такі організаційні 
питання. І можливо тоді деякі студенти, які 
добре обізнані в цьому, могли прийняти участь, 
спробувати. 

 Я мало чого чула, хотіла б більше дізнатися 
про саме студентське самоврядування, про його 
досягнення, можливості і можливо це підштовхнуло 
б мене для участі в ньому. 

Також учасниками фокус-груп були висловлені 
пропозиції щодо покращення методики викладання 
соціально-гуманітарних дисциплін. На думку 
учасників, при викладанні соціально-гуманітарних 
потрібно використовувати сучасні технічні засоби, 
що підвищить інтерес до них з боку студентів. При 
читанні лекцій варто застосовувати підходи, які 
дають можливість не лише доступно викласти 
матеріал теми, а і позитивно вплинути на саму 
особистість студента. Для цього потрібні викладачі, 
які дійсно віддані своїй справі. 

Висновки. Отже, в результаті проведення серії 
емпіричних соціологічних досліджень було 
встановлено, що досвід шкільного і студентського 
самоврядування є вагомим елементом демокра-
тичного досвіду особистості. Тому в школах 
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потрібно проводити постійну роботу з активізації 
учнівського самоврядування, залучення до нього 
якомога більшої кількості школярів. Потрібно 
також налагодити спілкування і обмін досвідом 
між лідерами учнівського і студентського самовря-
дування. Соціально-гуманітарна освіта є одним з 
важливих факторів активізації учнівського і 
студентського самоврядування. Серед предметів 
соціально-гуманітарного циклу навчальних 
дисциплін (як у школі так і ВНЗ) найбільш вагома 
роль у формуванні інтересу до учнівського і 
студентського самоврядування належить історії, 

правознавству і психології. Результати дослідження 
показали, що при викладанні історії і літератури 
потрібно більше звертати увагу на біографії 
видатних особистостей, з яких учні могли б брати 
приклад активної громадянської позиції. Важливим 
чинником підвищення інтересу до студентського 
самоврядування є одержання студентами знань 
про структуру і функції самоврядних організацій 
на першому році навчання у ВНЗ. Одним зі шляхів 
подальших наукових розвідок з вищерозглянутої 
теми може стати експериментальна перевірка 
запропонованих практичних рекомендацій. 
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