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У статті досліджується фінансова участь колгоспів і радгоспів у фор-
муванні кадрового ресурсу сільськогосподарського виробництва. Проаналі-
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зовано фінансовий аспект реалізації державного плану кадрового забезпе-
чення сільського господарства.

Ключові слова: кадровий дефіцит, сільськогосподарське виробництво, кол-
госпи, радгоспи, вузи, технікуми, училища механізації сільського господар-
ства, заочна форма навчання.

The article reviewed participation of collective and state farms in the forma-
tion of personnel resource in agricultural production. The financial aspect of im-
plementation the state plan of staffing in agriculture is analyzed. It is revealed that
in the 1960th these processes took place in conditions of administrative pressure;
extramural form of study (on the job training) became the dominating form of spe-
cialists’ training at the expense of collective and state farms, and the overwhelm-
ing number of scholars upon termination of training became specialists of aver-
age qualification. It is accented on negative manifestations of forced involvement
of collective and state farms to the solution of a personnel problem. It is speci-
fied that training of specialists of agriculture in the collective-farm and state-farm
account at the same time had to suspend the growing migration of rural youth to
the cities. The reasons of  «brain drain» in agricultural industry are analyzed. By
virtue of statistical and contemporary records it is revealed that in case of increase
in the 1970th. the number of rural youth which got an education at the expense
of farms didn’t manage to overcome staff shortage in agricultural industry.

Keywords: staff shortage, agricultural industry, collective and state farms, hig-
her education institutions, technical schools, college of agricultural mechaniza-
tion, extramural form of study.

Кадрові питання в сільському господарстві перебували в центрі уваги уря-
дових і партійних структур, і, відповідно, дослідників та науковців, уже в пер-
ше післявоєнне десятиліття. Заінтересованість держави у забезпеченні
сільськогосподарського виробництва кадровим ресурсом стимулювала по-
шук нових моделей розвитку освіти.

В друге післявоєнне десятиліття однією з базових для сільськогосподар-
ського виробництва проблем стало забезпечення сільського господарства не-
обхідним кадровим ресурсом, що дало б змогу забезпечити повноцінну ін-
тенсифікацію галузі. Держава намагалася заповнити кадрову прогалину, яка
утворилася після війни, збільшуючи кількість студентів і учнів у вищих та
середніх спеціальних навчальних закладах. При цьому оптимальною (і до
того ж, найменш витратною) було визнано заочну форму навчання (без від-
риву від виробництва). Збільшення контингенту студентів і учнів заочної фор-
ми за рахунок зменшення стаціонарної одночасно виконувало й вимогу що-
до практичного стажу роботи для вступників. Собівартість навчання за ці-

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ                                                                 

96



                                                                                                                           ВИПУСК 43

єю формою суттєво зменшувалася. Втім, кадрове забезпечення галузі знач-
но відставало від збільшення планових показників виробництва сільськогос-
подарської продукції. Необхідність інтенсифікувати сільське господарство
означала збільшення в ньому капіталовкладень, а освіта, як і доти, перебу-
вала в стані хронічного недофінансування. Влада розуміла, наскільки важ-
ливо забезпечити галузі фахівцями вищої та середньої кваліфікації, котрі на
якісно новому рівні могли розширити виробництво сільськогосподарської про-
дукції, тому шукала нові варіанти вирішення цієї проблеми. Одним із них
стало залучення установ, підприємств, колгоспів і радгоспів до формуван-
ня нової виробничої інтелігенції, що теоретично мало розв’язати кадрові про-
блеми.

Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва постійно пе-
ребувало в центрі уваги партійних і державних органів влади УРСР. Низка
постанов, які прийняли ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР та відповід-
них міністерств у кінці 1950–1970-х рр., засвідчує, що вирішенню цього пи-
тання приділяли значну увагу. Водночас дослідники аналізували забезпече-
ність сільського господарства фахівцями, розглядаючи їх відповідно до рів-
ня кваліфікації. В радянській історіографії ця тема була ідеологічно заанга-
жованою і розглядалась у контексті партійного керівництва освітою. Знач-
ну частину досліджень було присвячено формуванню керівної ланки сіль-
ськогосподарського виробництва, розвитку заочної форми освіти, підвищен-
ню кваліфікації спеціалістів сільського господарства. Роботи О. Л. Хромо-
вої, Н. А. Яценка, О. М. Коханко, В. О. Зайчука присвячено історії середньої
ланки сільськогосподарської освіти, яка формувала загін працівників широ-
кої кваліфікації та молодших спеціалістів.

Досить широко досліджено генезу вищої школи, яка забезпечувала
сільськогосподарське виробництво фахівцями вищої кваліфікації. Основні
тенденції в державному управлінні вищою освітою розглядаються в дисер-
таціях і наукових статтях С. В. Майбороди, О. М. Жабенка. Серед загальних
праць виділяється монографія О. Ф. Нікілєва, в якій автор детально проана-
лізував формування виробничої інтелігенції українського села у другій по-
ловині 1940–1960-х рр. Проте в більшості наукових праць фінансове забез-
печення підготовки фахівців середньої і вищої кваліфікації розглянуто по-
біжно, зокрема слабо висвітлюється участь у ньому колгоспів і радгоспів.

Мета дослідження: виявити характерні тенденції, які супроводжували реа-
лізацію державного плану підготовки фахівців за кошти колгоспів і радгос-
пів у 1960–1970-х рр., а також причини, через які не вдавалося подолання
кадровий дефіцит у сільському господарстві.

У 1960-х рр. система сільськогосподарської освіти перебувала в стані пер-
манентного реформування, яке стосувалося територіальної структури,
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кон’юнктурних змін, змістовного наповнення й виникнення нової ланки —
сільських спеціальних профтехучилищ на базі училищ механізації сільсько-
го господарства. Таким чином, фахівців для сільськогосподарського вироб-
ництва готували на трьох рівнях: нижчому — в сільських профтехучилищах,
які стали базою для підготовки кадрів масових професій; середньому — в
технікумах, котрі відігравали роль проміжної ланки і, по-суті, надавали мож-
ливість кар’єрного зростання; вищому — в інститутах, що забезпечували під-
готовку фахівців вищої кваліфікації.

Розгалуженість системи сільськогосподарської освіти враховувала все біль-
ші потреби сільськогосподарського виробництва. Проте держава, створив-
ши нову структурну модель, була не в змозі як слід профінансувати її само-
стійно. Підпорядкованість різних ланок освіти республіканським і союзним
органам унеможливлювала оперативне вирішення фінансових питань і це зни-
жувало рівень підготовки випускників сільськогосподарських навчальних за-
кладів.

У рішеннях практично кожного пленуму та з’їзду ЦК КПУ, конференцій
і нарад під егідою Міністерства освіти й Міністерства сільського господар-
ства, проходить теза щодо необхідності поліпшити підготовку фахівців. Тоб-
то держава фактично визнавала, що наявний рівень підготовки не відпові-
дав розвитку сільськогосподарського виробництва; випускники вишів і тех-
нікумів часто не мали практичних навичок для роботи за спеціальністю, не
були ознайомлені з новітніми технологіями й машинами.

Проблема слабкої підготовки і, відповідно, низької кваліфікації колиш-
ніх учнів і студентів накладалася на загальний дефіцит спеціалістів у сіль-
ському господарстві. 1959 р. з 1000 чоловік, працевлаштованих у сільсько-
му господарстві, тільки троє мали вищу освіту (Субботіна І., 2008). Незва-
жаючи на загальне розширння студентського контингенту в 1960-х рр., кіль-
кість сільськогосподарських вишів не змінювалася, водночас поменшало тех-
нікумів. Стрімко розросталася мережа ССПТУ, проте їхні випускники не за-
довольняли потреб у кваліфікованих спеціалістах.

Якщо врахувати ту кількість випускників, яких відряджали на роботу до
інших республік СРСР, до відомств, організацій, розміщених у великих міс-
тах і районних центрах, а також пільгові категорії, яким надавали так зва-
ний «вільний» диплом, умови для проживання на місцях розподілу — час-
то незадовільні, стає зрозумілою постійна потреба у фахівцях не тільки вузь-
кої, а й навіть широкої кваліфікації: агрономах, економістах, ветлікарях, ме-
ханізаторах.

Після рішення березневого Пленуму ЦК КПРС (1962 р.) про перебудо-
ву управлення сільським господарством усіх молодих спеціалістів, яких пла-
нували спрямувати на роботу в колгоспи та радгоспи областей, передали но-
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воствореному Міністерству виробництва і заготівель сільськогосподарських
продуктів УРСР, у результаті чого в розпорядженні Міністерства сільсько-
го господарства для роботи в НДІ, навчальних закладах та ін. організаціях
залишилося тільки 406 спеціалістів, з них із вищою освітою лише 295 чол.

Реагуючи на повсюдні скарги обкомів ЦК КПб і Рада Міністрів УРСР ви-
дали постанову № 551 від 14 травня 1962 р. «Про заходи по впорядкуван-
ню розподілу і поліпшенню використання спеціалістів сільського господар-
ства», яку продублювало Міністерство сільського господарства.

За статистичними даними, на 1 жовтня 1962 р. на стаціонарі навчало-
ся майже 70 тис. чол. (у вишах — 18,3 тис. чол., у технікумах —
51,7 тис. чол.), причому комплектація проводилася переважно за рахунок
сільської молоді. Більшими були показники заочного навчання — майже
80 тис. чол. (у вишах — 35,6 тис. чол., у технікумах — 43,8 тис. чол.). За-
очну форму підготовки визнали пріоритетною, про що свідчить зростан-
ня кількості студентів-заочників за два роки в 1,5 раза (1960 р. — 22,3 тис.)
(ЦДАГО України, 1963).

Збільшення набору до вишів і технікумів за рахунок навчання без відри-
ву від виробництва і, відповідно, зменшення контингенту студентів денної
форми навчання, окрім подолання дефіциту спеціалістів у сільському гос-
подарстві, мало на меті ще й здешевити їхню підготовку. В умовах хроніч-
ного недофінансування навчальних закладів заочна форма вважалася опти-
мальною для того, аби забезпечити сільськогосподарське виробництво кад-
рами. Окрім усього іншого, виконувалася вимога щодо вступників до вишів,
за якою в них мав бути дворічний трудовий стаж у сільському господарстві.
Витрати на підготовку таких фахівців розподілялися між державою та ус-
тановами й організаціями, які їх направляли навчатися, причому перша за-
конодавчо гарантувала низку пільг. Наприклад, зберігалася середня заробіт-
на плата в період заліково-екзаменаційних сесій, відшкодовувалася вартість
проїзду, для навчання надавався додатковий день серед робочого тижня то-
що (Збірник постанов, 1959).

Держава намагалася перекласти підготовку фахівців на кошт колгоспів
та радгоспів, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 18 вересня
1959 р. № 1099 «Про участь промислових підприємств, радгоспів і колгос-
пів в підготовці спеціалістів для своїх підприємств» та постанови Ради Мі-
ністрів УРСР від 1 квітня 1961 р. № 427 «Про хід виконання постанови РМ
СРСР від 18 вересня 1959 р. № 1099 “Про участь промислових підприємств,
радгоспів і колгоспів в підготовці спеціалістів для своїх підприємств”». Про-
те на практиці цей процес проходив з ускладненнями — колгоспи часто не
мали змоги готувати для себе необхідну кількість спеціалістів. Так, у Жи-
томирській обл. 1961 р. за планом відбору кандидатів із 22 чол. трудової мо-
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лоді, яку відряджали навчатись до Житомирського сільськогосподарського
інституту (СГІ) та сільськогосподарських технікумів з відривом від вироб-
ництва, за рахунок колгоспів направили тільки 2 чол. до Житомирського СГІ
(Держархів Житомирської обл., 1961).

При цьому фіксувалися значні зловживання: кандидатури тих, кого від-
ряджали навчатися, не обговорювали на загальних зборах колгоспників; ок-
ремі особи, яких направляли на навчання, не мали необхідного виробничо-
го стажу, не були передовиками виробництва, а подекуди й зовсім не працю-
вали в господарствах, які їх рекомендували. Керівники колгоспів часто бай-
дуже сприймали юридичну сторону відрядження до навчальних закладів —
під час перевірок неодноразово фіксувалися підтасування документів для всту-
пу на пільгових умовах (Держархів Житомирської обл., 1961).

Порушення стали масовими, про що свідчать висновки Ради Міністрів
УРСР. Передусім це було пов’язано з фінансовою складовою: колгоспи, які
відряджали виробничників навчатися, часто або зовсім не виплачували їм сти-
пендії, або виплачували її нерегулярно й у менших обсягах. Брак контролю
за навчанням призводив до низької успішності тих, кого направляли, а не-
регулярне фінансування ще більше знижувало мотивацію. Труднощі з фінан-
совим забезпеченням колгоспних стипендіатів відчувалися практично в усіх
областях. Так, студентам 1 курсу Житомирського СГІ — Щирському (кол-
госп «Здобуток Жовтня» Новоград-Волинського району), Гнатюку («Прогрес»
Емільчинського), Іванчуку («Червоний прапор» Попільнянського), Косту («Пе-
ремога» Володар-Волинського), Войтовичу («Здобуток Жовтня» Словечан-
ського), Савчуку (ім. Шевченка Червоноармійського) затримували стипен-
дію на 2–3 місяці.

Ввиплату стипендії затримували через фінансові проблеми господарств.
За планом відбору з трудової молоді кандидатів для прийому в Житомирський
СГІ та сільськогосподарські технікуми на 1961/62 н.р. (з відривом від вироб-
ництва), було передбачено направити до Житомирського СГІ 90 осіб, з них
45 — за рахунок колгоспів, до сільгосптехнікумів: Верховенського — 66 чол.
(6 — за рахунок колгоспів), Турчинівського — 62 чол. (5 — за рахунок кол-
госпів), Житомирського — 176 чол. (23 — за рахунок колгоспів), до Жито-
мирського технікуму землевпорядження — 212 чол. (15 — за рахунок кол-
госпів), до Ново-Чарторийського зооветеринарного технікуму — 110 чол.
(15 — за рахунок колгоспів), до Рогачів-Волинського зоотехнікуму — 110 чол.
(14 — за рахунок колгоспів). Окрім Житомирського СГІ й технікумів, час-
тину фахівців для області готували технікуми інших областей — Прилуць-
кий технікум електрифікації — 40 чол., Лубенський технікум землевпоряд-
кування — 10, Шевченківський технікум механізації гідромеліоративних ро-
біт — 10. Загалом було заплановано відрядити на навчання 895 чол., з яких
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тільки 123 — за рахунок колгоспів і радгоспів. На заочну форму навчання
до сільськогосподарських технікумів планували направити практично таку
саму кількість осіб — 873 (Держархів Житомирської обл., 1961).

Переважно колгоспи направляли кандидатів на навчання до технікумів і се-
редніх спеціальних навчальних закладів; відсоток тих, хто здобував освіту за
колгоспний (радгоспний) кошт у вишах був незначний (1962 р. — 5,4)
(ЦДАГО України, 1963). Так, з Володар-Волинського району навчатися в Жи-
томирський СГІ спрямували 9 чол., з них на заочну форму — 5; до сільсько-
господарських технікумів області — з відривом від виробництва — 33 чол.,
без відриву — 31 (ДАЖО України, 1962). У подальшому ці показники зро ста-
ли, проте заочна форма навчання залишалася пріоритетною (в Харківській обл.
1969 р. з понад 2000 колгоспних і радгоспних стипендіатів тільки 788 навча-
лися в інститутах і технікумах на стаціонарі) (ЦДАГО України, 1970). Таким
чином, господарства намагались уникнути зайвих витрат — підготовка фахів-
ців на стаціонарі коштувала вдвічі більше, ніж на заочному відділенні. Для при-
кладу, загальні витрати на підготовку студента агрономічного факультету в кін-
ці 1960-х рр. становили на стаціонарі понад 2,5 тис. руб., а на заочному від-
діленні — 1119 руб. (Держархів Чернігівської обл., 1976).

Перекладаючи фінансову сторону підготовки фахівців для сільськогос-
подарського виробництва на «плечі» колгоспів, держава обґрунтовувала це
необхідністю задовольнити потреби в спеціалістах на рівні районів, нібито
відмовляючись від планів державного розподілу, коли значній частині випус-
кників навчальних закладів довелося б працювати поза межами УРСР. Як-
що брати до уваги обов’язковий виробничий стаж для вступників, стає зро-
зуміло, чому, попри нарощування підготовки фахівців різного рівня квалі-
фікації, повністю вирішити кадрові проблеми не вдавалося навіть у середи-
ні 1970-х рр. У постановах обкомів КП України відзначали гостру потребу
в зоотехніках, інженерах, ветлікарях, економістах, бухгалтерах та ін. Окрім
«відтоку» до інших республік СРСР, ще однією причиною став перехід мо-
лодих спеціалістів на роботу в інші організації через неналежні побутові й
виробничі умови у господарствах.

Через постійний дефіцит фахівців вимоги до кандидатів на навчання в
сільськогосподарських навчальних закладах, по-суті, було знижено до міні-
мальних. Пріоритетність саме заочної форми, яка задовольняла вимогу дво-
річного трудового стажу кандидата, мала зворотній бік: до неї намагалися
залучити всіх працівників, які очолювали виробничі ділянки й не мали від-
повідної освіти, а також спеціалістів із середньою освітою та виробнични-
ків. Щоб зацікавити їх у навчанні, декларувалося створення пільгових умов.
Рівень кадрової забезпеченості намагалися підвищити також за рахунок по-
ліпшення профорієнтації в загальноосвітніх школах. Для прикладу, в Жито-
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мирській обл. на 1974–1980 рр. було заплановано відрядити до вишів за ра-
хунок господарств: зоотехніків — 333 чол. (1974 — 49, 1975 — 49,
1976 — 48, 1977 — 48, 1947 — 48, 1979 — 47, 1980 — 47), ветлікарів —
329 чол. (1974 — 47, 1975 — 48, 1976 — 47, 1977 — 47, 1947 — 47, 1979 — 47,
1980 — 46), інженерів-механіків — 343 чол. (1974 — 49, 1975 — 50,
1976 — 49, 1977 — 49, 1947 — 49, 1979 — 49, 1980 — 48), економістів —
280 чол. (щороку — по 40), бухгалтерів — 336 чол. (1974 — 48, 1975 — 49,
1976 — 48, 1977 — 48, 1947 — 48, 1979 — 48, 1980 — 47); на спецвідділен-
ня з підготовки агрономів-організаторів у Верховенському сільгосптехніку-
мі — 420 чол. (щороку — по 60 чол.), зоотехніків-організаторів у Рогачів-
ському зоотехнікумі — 270 чол. (1974 — 60, 1975 — 60, 1976 — 30, 1977 — 30,
1947 — 308, 1979 — 30, 1980 — 30), механіків-організаторів у Житомирсько-
му сільгосптехнікумі — 210 чол. (щороку — по 30 чол.); до СПТУ: механі-
заторів тваринництва з кваліфікацією електромонтера — 623 чол. (1974 — 84,
1975 — 85, 1976 — 80, 1977 — 79, 1947 — 97, 1979 — 99, 1980 — 99), майс-
трів-наладчиків з техобслуговування тваринницьких ферм — 489 чол.
(1974 — 59, 1975 — 59, 1976 — 58, 1977 — 79, 1947 — 78, 1979 — 78,
1980 — 78), слюсарів з ремонту машин на фермах — 480 чол. (1974 — 59,
1975 — 59, 1976 — 57, 1977 — 77, 1947 — 76, 1979 — 76, 1980 — 76), електро -
монтерів — 28 чол. (щороку — по 4 чол.) (ДАЖО України, 1974).

Саме технікуми й училища механізації в 1960–1970-х рр. стали основ-
ними осередками підготовки фахівців середньої кваліфікації для сільсько-
го господарства. На відміну від сільськогосподарських вишів, кількість яких
майже 20 років не змінювалася, технікумів побільшало майже вдвічі (з 89
на 1950 р. до 138 на 1970 р.). В кінці 1960-х рр. тут готували 114,4 тис. чол.
за 22 спеціальностями. Зростання кількості учнів мало подолати розбіжність
між усе вищими вимогами до сільськогосподарського виробництва та рів-
нем його кадрового забезпечення. Простий підрахунок кількості тих, хто здо-
бував освіту в середніх навчальних закладах, засвідчує, що, як і раніше, гос-
трий дефіцит фахівців відчували в тваринництві та рослинництві. В техні-
кумах 1967 р. найбільше готували механіків (26,6 тис. чол.), зоотехніків
(16,1 тис.), бухгалтерів (15,5 тис.), агрономів (майже 15 тис.), ветфельдше-
рів (14,1 тис.). Разом із тим, за соціальним складом їхній контингент у цей
період тільки на 71% складався з сільської молоді, причому практичного до-
свіду роботи не мала й половина учнів. Характерно, що за кошти колгос-
пів та радгоспів у технікумах навчалася невелика кількість осіб (1966 р. із
82 504 учнів технікумів тільки 3 тис. були колгоспними стипендіатами) (Пет-
ренко В., 1971).

Як вказує І. М. Лубко, неможливість ліквідувати кадровий «голод» у сіль-
ському господарстві була одним із наслідків аграрної політики М. С. Хру-
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щова, яка викликала негативні соціально-демографічні процеси. З одного бо-
ку, на початку 1960-х рр. значно поліпшився освітній і кваліфікаційний рі-
вень молоді 1920–1929 років народження, з іншого — це призводило до ма-
сового відпливу з села тих, хто отримав певну кваліфікацію і міг розрахо-
вувати на подальше соціальне зростання (зокрема механізаторів) (Лубко І.,
2003). Аналіз даних переписів населення УРСР 1959, 1970 і 1979 рр. дово-
дить, що за 20 років сільське населення зменшилося приблизно на 3,5 млн.
чол. (з майже 22 млн. 722 тис. до 19 млн. 243 тис. — з 54% до 45% від за-
гальної кількості) (Войцехівський Ю., 2008). За 10 подальших років серед-
ньорічний відтік населення з сіл становив 198 тис. чол. (Боднар Г., 2007).

Тож підготовка спеціалістів сільського господарства за рахунок колгос-
пів і радгоспів, окрім подолання «кадрового голоду», одночасно мала при-
зупинити зростання міграції сільської молоді до міста. За рахунок адмініс-
тративного тиску на колгоспно-радгоспне керівництво, а з початку 1970-х рр.
у зв’язку з реальною потребою в фахівцях, кількість тих, кого відрядили на-
вчатися за кошти колгоспів і радгоспів, зросла майже вчетверо. Так, із Закар-
патської та Івано-Франківської обл. 1968 р. тільки 60 осіб було направлено
до Львівського зооветеринарного інституту, а через сім років колгоспні
стипендіати становили ¼   студентського контингенту сільськогосподарсько-
го інституту (664 чол.). На Пленумі ЦК КПб України, який відбувся у квіт-
ні 1973 р., зазначалося, що кількість колгоспних стипендіатів, котрі здобу-
вали сільськогосподарський фах, зросла до 3000 чол., причому 2/3 навчали-
ся на заочних відділеннях вузів і технікумів (ЦДАГО України, 1973). Якщо
проаналізувати динаміку, то за 15 років — з 1965 до 1980 р. — колгоспних
стипендіатів серед студентів побільшало вчетверо: з 4014 до 17 514 осіб
(ЦДАГО України, 1973). Це дало змогу підняти середній показник забезпе-
ченості фахівцями до 18 на господарство, хоча окремі області відчували в
них гостру потребу (так, у Чернівецькій обл. забезпеченість становила тіль-
ки 3 на кожний колгосп) (ЦДАГО України, 1973). Загалом констатувалося,
що понад 50% населення, що працювало на селі, мали вищу й середню спе-
ціальну освіту, зокрема підвищився освітній рівень голів колгоспів і радгос-
пів — 1965 р. серед останніх спеціалісти становили 63%, а вже 1973 р. — 84%
(ЦДАГО України, 1973).

Статистичний матеріал засвідчує, що незважаючи на передачу більшос-
ті навчальних закладів у республіканське підпорядкування і, відповідно,
їх фінансування з республіканського бюджету, Мінфін УРСР не міг само-
стійно забезпечити сільськогосподарське виробництво фахівцями середньої
і вищої кваліфікації. Перманентний пошук нових джерел фінансування для
їх підготовки призвів до, по-суті, ще одного варіанту викачування коштів
із сільського господарства, коли колгоспи, маючи реальну потребу у фахів-
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цях, були змушені готувати їх за свій рахунок. Таке нововведення тільки
частково задовольняло кадрову потребу й, хоча ця практика існувала до кін-
ця 1980-х рр., подолати дефіцит у фахівцях сільського господарства не вдалося.

Попри офіційне невизнання того, що таке рішення провалилося, з
1962 р. підготовку механізаторів перевели на кошт держави. Це свідчить про
те, що найвище республіканське і союзне керівництво розуміло, наскільки
ситуація серйозна. Не маючи змоги забезпечити всі галузі достатньою кіль-
кістю фахівців, держава віддала пріоритет базовим, посилюючи престижність
окремих спеціальностей. Насамперед це стосувалося механізації сільсько-
го господарства: завдяки повному утриманню учнів за кошти держави, збіль-
шеному стипендіальному фонду, пільгам на період отримання освіти (для тих,
хто навчався без відриву від виробництва) і в подальшому — надання пев-
них соціальних гарантій під час роботи намагалися задовольнити все нові
й нові потреби сільськогосподарського виробництва.

Проте молодь часто розглядала освіту як можливість побудувати подаль-
ше життя в легших, на її погляд, умовах — у місті. Особливо ця тенденція
посилилась у 1970-х рр., коли майже чверть мігрантів до села становили осо-
би від 16 років і старші. Соціальний склад учнів сільськогосподарських тех-
нікумів у кінці 1960-х рр. засвідчує, що колгоспниками й дітьми колгоспни-
ків ці заклади було укомплектовано тільки на 3/4 (трохи більше за 70%), а
виробничий стаж мала тільки третина учнів. З понад 80 тис. чол., які були
вихідцями з села, колгоспну стипендію отримували тільки 3 тис. чол.

Збільшення контингенту учнів стаціонарних відділень у технікумах і змен-
шення кількості заочників до пропорції 1,5:1 з середини 1960-х рр. стало не -
офіційним визнанням низької якості підготовки фахівців без відриву від ви-
робництва. Сподівання на виробничий досвід у сільському господарстві та
практичний стаж роботи, які мали доповнити теоретичну базу знань, не ви-
правдалися, провалилась і спроба подолати кадровий дефіцит у сільському
господарстві за рахунок направлення на навчання сільської молоді від кол-
госпів і радгоспів.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОТИ В «ПОЛІ» У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗООЛОГІВ

Interpretation of «Field» Researches 
in the Professional Work of Ukrainian Zoologists

В статті розглядається проблема: як українські вчені-зоологи розумі-
ли свою роботу в «полі», під час наукових експедицій. У досліджені розгля-
дається, яку роль відіграє збирання емпіричних даних в експедиціях у фор-
муванні професійної ідентичності та наукового етосу вчених природничих
спеціальностей*.

Ключові слова: антропологія науки, зоологія, дослідницькі практики, про-
фесіональна ідентичність.

This article is based on anthropological methodology and examines the prob-
lem of how Ukrainian zoologists understand their work in their field sites during
investigative expeditions. Ethnographic examination of biologists community and
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