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ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТІВ В ЯКИХ ПОЧИНАЛАСЬ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З
ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ В УКРАЇНІ У 60-70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Л. Бурдейна, О. Смілянець
Вінницький національний аграрний університет
21000, м. Вінниця, вул. Сонячна,3
Дана стаття присвячена порівняльному аналізу архівних документів щодо матеріальнотехнічної базита професорсько-викладацького складу університетів України, де у 60-70 роках ХХ
століття розпочалася підготовка фахівців з економічної кібернетики. Наводяться як загальні
данні трьох найбільших вишів нашої країни, так і зокрема тих факультетів, які безпосередньо
навчали майбутніх кібернетиків з економіки.
Ключові слова: економічна кібернетика, університетська освіта, матеріально-технічна база
вищого навчального закладу, викладацький склад, електронно-обчислювальна машина, новітні
засоби навчання, економічний факультет університету.
Постановка проблеми. Роль економічної кібернетики у розвитку економіки країні важко переоцінити.
Саме фахівці з економічної кібернетики повинні застосовувати свої знання для налагодження роботи економіки
країни, удосконалювати процеси управління економічними об’єктами: підприємствами, фірмами, країною.
Зараз йдуть розмови про припинення підготовки фахівців з фаху «Економічна кібернетика»,але нам не слід
забувати ті досягнення які мають саме українські науковці, вчені та фахівці з кібернетики. Для
характеристикиуніверситетської освіти фахівців з економічної кібернетики необхідно зробити аналіз
матеріально-технічної бази та професорсько-викладацького складу університетів України, які розпочали
підготовку цих фахівців.
Метою статті є аналіз архівних документів та звітів університетів України де задокументовані дані щодо
матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів та професорсько-викладацького складу навчальних
закладів в яких розпочиналась підготовкафахівців з економічної кібернетикив 60-70-х роках минулого століття.
Виклад основного матеріалу. Для характеристики навчальних закладів з підготовки фахівців з
економічної кібернетики перш за все слід відмітити що в 60-х роках ХХ століття радянське суспільство
поступово втягувалося в світову науково-технічну революцію і потребувало все більше високоосвічених
спеціалістів. Тому вища школа переживала у 60-70-і роки піднесення: значні інвестиції держави, високий
соціальний престиж науковців сприяли її розвитку. Відкривалися нові університети, інститути, факультети,
кафедри. В Україні з'являються іноземні студенти, насамперед з країн "третього світу". Однак якість вищої
освіти залишалася дуже низькою, особливо на заочній та вечірній формах, і не відповідала світовим
стандартам. Хоча кількісні показники були вражаючі: студентом в Україні була кожна сьома людина.
Наука України цього часу невпинно, всупереч комуністичному гальму, прогресувала, збагачуючи
загальнолюдську скарбницю визначними досягненнями. Виникли нові перспективні наукові галузі, у тому
числі і кібернетика (технічна, хімічна, медична, економічна). Кількість працівників з науковими ступенями
зросла за 1965 -1985 роки у 5,5 рази. Правда, багато науковців, особливо в суспільних галузях, займалися
мавпячою працею, або ж зовсім нехтували дослідженнями, отримуючи довічну ренту. З великими труднощами
наукові дослідження впроваджувалися у виробництво, бюрократичні перепони заважали прямим зв'язкам теорії
і практики. Попри все це українські вчені збагатили українську науку фундаментальними дослідженнями.
Українські кібернетики досягли великих успіхів та були визнані у всьому світі.
Соціально-економічних і політичні передумови, що сприяли впровадженню професійної підготовки
фахівців з економічної кібернетики у вищих навчальних закладах України у 60-ті роки минулого століттявже
досліджувалися в працях науковців.[1; 2; 3].
На самому початку організації професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики ця спеціальність
відносилась до університетської освіти та була під кодом 2035. Фахівців з економічної кібернетики розпочали
навчати з 1966 року в трьох українських університетах: Київському, Львівському та Донецькому[2, с.153-154].
За планом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР у 1971 році було підготовлено 110
випускників з економічної кібернетики: Київський університет – 48 чоловік, Львівський – 35, Донецький
університет – 27 чоловік[9, с.115].
Охарактеризуємо матеріально-технічну базу цих університетів та їх професорсько-викладацький склад.
Для цього проаналізуємо архівні документи, а саме - звіти про наукову та навчально-методичну роботу даних
університетів за досліджуваний період.
© Л. Бурдейна, О. Смілянець, 2015
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В 1966-67 навчальному році в Київському ордена Леніна державномууніверситеті ім. Т.Г. Шевченка на 121
кафедрі (116 кафедри входили до складу 17 факультетів, 4 кафедри загально університетські і 1 кафедра 10
місячних курсів іноземних мов) разом з Інститутом підвищення кваліфікації і Ровенським загальнонауковим
факультетом працювало викладачів 1199 (в 1965 навч. році їх було 1123 чол.)[5, с.10].
Серед завідувачів кафедрами професорів – 70 чол, доцентів – 49, ст.виклад. – 2 чол. Разом 121 чол.[5, с.11].
Професорсько-викладацький склад університету, разом з завідувачами кафедрами та інститутом підвищення
кваліфікації характеризується такими даними: професорів, докторів наук – 146; професорів, кандидатів наук –
7; професорів без вченого ступеня – 2; доцентів, кандидатів наук – 316; доцентів без вченого ступеню – 3;
кандидатів наук (без вченого звання) – 211; без вченого ступеня і звання - 514; разом: 1199чол.
Кількість професорів – докторів наук в порівнянні, припустима з 1962-63 учб.роком збільшилася на 51%,
доцентів – кандидатів наук – на 2%. Якщо, наприклад, в 1963 р. кількість викладачів становила 786 чол., то у
1966-1967 учбовому році їх кількість становить вже 1200 чол.[5, с.11]. Серед викладачів університету
академіків і чл.кореспондентів АН УРСР – 17 чол., з них 13 сумісників на 0,5 ставки.
На 15.07.1967 р. кількість студентів стаціонару з економічної кібернетики складало 103 студента
(іноземних не було на економічній кібернетиці) (з 5282 радянських студента та 123 іноземних студентів
стаціонару усього університету)[5, с.15].
Вчені університету активно розробляли тематику основних важливіших проблем природничих і
гуманітарних наук, які координуються АН СРСР і АН УРСР, зокрема тринадцятим пунктом відмічена тема:
Проблеми кібернетики (викл. Глушков В.М., доц. Грубов В.І, доц. Бондаренко П.С.)[5, с.164]. Також у 19661967 році було надруковано посібник «Промислова кібернетика» (23,0 др.ар) авторів Грубов В.І., Івахненко
А.Г., Соколов В.Ю. [5, с.241].
У звітіпро роботу Київського ордена Леніна державного університету за 1969-1970 навчальний
рікзнаходимо на сторінці 9 що кафедра теоретичної кібернетики не мала свого приміщення, розміщувалася
разом з кафедрою алгебри та математичної логіки механіко-математичного факультету[7, с.9].
На цій же сторінці серед недоліків читаємо:«Не дивлячись на певне розширення і зміцнення навчальноматеріальної бази університету в минулому та попередніх роках, наявний обсяг і науковий рівень навчальнонаочних посібників не задовольняє сучасних вимог до організації вищого навчального закладу. Факультети і
кафедри ще гостро потребують досконалих наочних посібників і технічних засобів навчання. Лабораторії і
практикуми університету зосереджують застаріле обладнання, не поповнюються новітньою апаратурою. Так,
кабінет математичного практикуму факультету кібернетики обладнаний застарілими зразками настільних
клавішних машин типу «Рейнметал», «Счетмаш» та іншими» [7, с.9].Передача економічним факультетом новоорганізованому факультету кібернетики кабінету лічильної техніки ще більше ускладнило практичні заняття з
студентами економічного факультету[7, с.10].
Кількість студентів що навчалися за фахом «економічна кібернетика» у 1069-1070 навчальному році на
стаціонарі складала 245 чоловік (вечірньої та заочної форми навчання з не було)[7, с.22].
У звіті про науково-дослідну роботу Київського державного університету за 1970 рік [8, с.275]
відмічається, що обчислювальну техніку використовували 9 факультетів університету. Основна робота
провадилася на факультеті кібернетики, механіко-математичному, фізичному, радіофізичному, геологічному та
хімічному факультетах. У 1970 році була списана застаріла обчислювальна машина «Інтеграл -1» та
встановлена і запущена в експлуатацію ЕОМ «М-220М». Отримана та встановлена ЕОМ «Мир-1».
В університеті організовані курси з основ програмування. Хоча на жаль нові машини в 1970 році ще
повністю не були забезпечені штатами для технічного та математичного обслуговування. Машини працювали
в одну зміну.У зв’язку з тим, що університет тривалий час не мав сучасних ЕОМ, багато кафедр та лабораторій
орендували машинний час в Інституті кібернетики. У 1970 році було орендовано 2270 годин машинного часу
ЕОМ «БЕСМ-6», «М-220», «Минск-22»[8, с.275].
Для впровадження та пропаганди ЕОМ в навчальний процес та підвищення якості підготовки фахівців,
факультет кібернетики разом з обчислювальним центром організували курси по вивченню програмування на
ЕОМ «М-220М» та «Мир-1» для викладачів і студентів університету. Курси відвідали більше ніж 200 чоловік.
У 1970 році в навчальному процесі і в наукових дослідженнях використовувалися машини «Раздан-2»,
«Промінь», «Промінь-М» за допомогою яких в університеті на факультеті кібернетики розроблювалися
автоматизовані системи керівництва, в першу чергу АІС-ВШ и АІС-ВУЗ (проф. Ляшко І.І., і Бублик Б.М.)[8,
с.276].
У звіті про роботу Львівського ордера Леніна державного університету імені Івана Франка за 1965-1966
навчальний рік відмічається, що для проведення навчального процесу МВССО УРСР на 1965-66 навчальний рік
затвердило професорсько-викладацький склад в кількості 588 штатних одиниць. З них: завідуючих кафедрами
професорів - 33, доцентів – 29, ст. викладачів – 1; професорів кафедр – 13 (в тому числі 2 проф. консультанти
на 0,5 ставки), доцентів кафедр – 242, ст. викладачів – 114, викладачів – 77, ст. наукових співробітників – 4,
Учбово-допоміжного та учбово-виробничого персоналу 321 штатна посада[4, с. 6].
На 1 жовтня 1968 року загальна площа приміщень університету складала 79296 кв. метрів, в тому
числі навчально – лабораторні приміщення складають 59903 кв. метра. Із них приміщень зайнятих
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лабораторіями наукового – дослідного сектору – 4074 кв. метри. Приміщення гуртожитків займають –
19393 кв. метри, де проживають 2000 студентів[6, с. 4].Ці ж цифри підтверджуються і у звітах
наступних років ( з 1969 по 1975 роки).
В 1967 – 1968 навчальному році в Львівському державному університеті імені Івана Франка було 66
кафедр. З них 8 загальноуніверситетських і 55 кафедр, що входили в склад 12 факультетів / 6
природничих і 6 гуманітарних/, згідно затвердженого штату, в університеті працювало 629штатних
викладачів, які забезпечували учбово-методичну роботу всіх кафедр[6, с. 6].На 3-х кафедрах економічного
факультетупрацювало 23 штатних викладачі, з них 8 доцентів, 8 старших викладачів та 7 викладачів та
асистентів.Вдопомогу професорсько-викладацького складу факультет обслуговувало 8 чол. учбово допоміжного та учбово - виробничого персоналу. На економічному факультеті були створені лабораторія
технології промисловості та лабораторія обчислювальних машин[6, с. 10].Лабораторія обчислювальних
машин забезпечувала підготовку студентів по роботі на лічильно-клавішних і перфераційних машинах[6,
с.66]. Хоча в цьому ж звіті відмічається, що технічні засоби навчання в учбовому процесі не
застосовувалися. Що тільки в кінці 1967 року на факультеті була обладнана спеціалізована аудиторія, яка
планувалася для забезпечення навчального процесу технічною апаратурою.[6, с.65]
У 1969-1970 навчальному році Львівський державний університет був в основному забезпечений
навчально – виробничою базою, що дало можливість організувати і проводити нормально учбовий процес[10,
с.19].12 факультетів розміщені в 5 основних корпусах. В приміщеннях університету було розміщено 15
кабінетів, 23 лабораторії, 3 проблемних лабораторії, об’єднані експериментальними майстернями університету,
наукова студентська бібліотека, метереологічна обсерваторія, географічний стаціонар, високогірна станція,
склодувна лабораторія, зоологічний, геологічний, мінералогічний музеї, астрономічна обсерваторія, ботанічний
сад та ін.
У 1969-1970 навчальному році економічний факультет Львівського державного університету вже
обслуговувало 32 штатних викладача (на 4-х кафедрах) та 11 чоловік учбово-допоміжного та учбововиробничого персоналу. Склад викладачів був такий: 12 доцентів, 11 старших викладачів 8 викладачів і
асистентів. На факультеті працювали лабораторії технології промисловості та обчислювальних машин [10, с.1112].
В 1967-1968 навчальному році буде проведена велика робота по розширенню та зміцненню навчальноматеріальної бази Донецького державного університету.Університет одержав в оренду шостий навчальній корпус (240 кв. м) для романо - германського відділення філологічного факультету. Таким чином загальна площа
будов університету становіть 40969,5 кв. м, з них: навчальна - 22630 кв. м., площа гуртожитків - 13339,5 кв.
м.[11, с.4].
Одним із основних завдань в 1967 – 1968 роках було поповнення професорсько – викладацького складу
кваліфікованими кадрами.Колектив професорсько – викладацького складу університету нараховує 378
штатних викладачів, з них 38 сумісників. В тому числі : 22 професори, доктори наук, з них – 15 академіків та
членів – кореспондентів АН УРСР; доцентів і кандидатів наук – 122 штатних і 25 сумісників[11, с.6].
В архівних документах ми знаходимо, що в Донецькому державному університеті у 1970 році був
створений обчислювальний центр, де були встановлені обчислювальні електронні машини «Промінь-М» та
«Дніпро -21» (остання була введена в експлуатацію 25 квітня 1970 року) [12, с.117].
Обчислювальні машини використовувалися для виконання розрахунків у науково - дослідних роботах
десяти кафедр університету та в навчальних цілях.На ЕОМ «Дніпро - 21» проводилися лабораторні заняття
студентів I курсу, що спеціалізуються з обчислювальної математики[12, с.118]. Лабораторні заняття студентів
молодших курсів проходили на ЕОМ «Промінь - М» і «Дніпро - 21».
Для успішного використання ЕОМ «Дніпро - 21» співробітниками обчислювального центру та
викладачами кафедри теорії пружності та обчислювальної математики були прочитані курси лекцій для
студентів математичного факультету, викладачам, співробітникам і аспірантам університету; з ними проведені
практичні та лабораторні заняття[12, с. 118].
Таким чином, можна зробити висновок, що у 60-70-х роках ХХ століття університети України активно
розпочали новий напрямок в освіті – підготовку майбутніх кібернетиків з економіки, використовуючи
обчислювальну техніку.
_________________________
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Данная статья посвящена анализу архивных документовв которых рассматриваются материальнотехнические базы и профессорско-преподавательский состав университетов Украины, где в 60-70 годах ХХ
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