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вчительських інститутів [3, с. 87]. Проте, у зв’язку з нестачею таких 

викладачів, було запропоновано тимчасово запрошувати на службу також 

випускників вищих навчальних закладів, не зважаючи на відсутність 

спеціальної підготовки, але за умови складання спеціального іспиту з 

педагогіки та методики [3, с. 87]. Окремо обговорювалось під час з’їзду 

майбутнє вчительських інститутів. Були розроблені нові правила вступу до 

вчительського інституту: вчителів, які закінчили вчительську семінарію та 

мали 2 роки стажу служби у початковому училищі, пропонувалось 

зараховувати без вступних іспитів, вчителів, які не вчились у семінарії, але 

мали звання початкового вчителя та два роки стажу у початкових училищах, а 

також осіб, які закінчили середні навчальні заклади мали зараховувати після 

вступного випробування [3, с. 90].  

Особливо під час з’їзду зауважувалась необхідність покращення 

матеріального та правового становища вчителя міського училища, саме у 

незабезпеченості та безправності педагога вбачалось його неврівноважене 

ставлення до учнів [3, с. 138]. 

 

Список використаних джерел: 
1. Василевич В. Московский съезд представителей учительських обществ 

взаимопомощи 28.12.1902–06.01.1903 г. (1905) – М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 171. 

2. Высочайше разрешённый 2-й съезд русских деятелей по техническому и 

профессиональному образованию. Общая часть. – Спб.: Типография И.Н. Скороходова, 

1898. – 99 с.  

3. Труды Первого Всероссийского Съезда учителей городских по положению 

1872 года училищ 7-14 июня 1909 г. / под ред. В.А. Самсонова и Г.Г. Тумима. 

В двух томах. Т. 1. – Спб.: Типография Монтвида, Гончарная, 7, 1910. – 583 с.  

 

 

 

Дука Д.Л. 
студент; 

Біліченко П.Г. 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка 

 

СТУДЕНТСЬКІ БРАТСТВА В США,  

ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ 

 

Розвиток України як європейської держави особливо залежить від 

розвитку системи вищої освіти. Під час навчання студенти не лише 

здобувають знання, а й долучаються до суспільного життя, вступають до 

різноманітних студентських спільнот. У нашій країні студентські об’єднання 

потребують налагодження власної роботи і тому ми плануємо розглянути 

діяльність таких спільнот на прикладі американських студентських громад. 

Молодіжні об’єднання є невід’ємною частиною життя студентів в 

американських університетах. Це особливі чоловічі і жіночі організації, які 
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буквально називаються «братствами» (англ. « brotherhood») і «сестринствами» 

(англ. «sisterhood»). Ці організації близько 3-х століть успішно існують в 

університетах Північної Америки [2]. 

Історія американських студентських братств починається з 1776 року. 

Засновником одного із перших був Джон Хіфф (англ. John Hif). Перша 

студентська спільнота мала назву «Фі Бета Каппа» («Phi Beta Kappa» (грец. 

«ΦΒΚ»)) [2]. Вже на той час до її складу входили відомі представники 

політики та культури. 

На сьогодні, студенти-члени братств, володіють певними правами і 

підкоряються статуту свого співтовариства. Інформація про діяльність 

товариства зберігається у таємниці і його членам забороняється розголошувати 

будь-які дані. Як правило, студентські спільноти мають назву, що складається з 

грецьких літер. Наприклад: «Альфа Дельта Пі» (грец. «ΑΔΠ») – Весліанський 

коледж (англ. Wesleyan College), штат Джорджия; Дельта Фі (грец. «ΔΦ») – 

коледж Юніон (англ. Union College), штат Нью-Йорк тощо. 

Членство в студентських братствах США передбачає активну участь у 

житті співтовариства протягом всього навчання, а часто і після закінчення 

університету. Вони допомагають новачкам швидше пристосуватися до 

студентського життя, знайти нових друзів та знайомих, допомагають у 

навчанні. Але найголовнішим плюсом братств є нетворкінг (англ. 

Networking) – це професійна і соціальна діяльність, спрямована на те, щоб за 

допомогою певного кола друзів і знайомих швидко і ефективно вирішувати 

складні життєві завдання та питання бізнесу у післянавчальний період [3]. 

Члени братств дають обітницю допомагати один одному, у тому числі і після 

випуску, допомагають з працевлаштуванням. У сучасному світі, де ділові 

зв’язки відіграють велику роль – це велика перевага.  

Вступити до однієї з таких спільнот США не просто. Для участі в 

братстві потрібно сплачувати внески і платити за своє проживання в 

спеціальних кампусах, закріплених саме за цим братством. Тому для цього 

потрібно мати достатньо забезпечене фінансове становище.  

Як встановлено дослідженням, в американських університетах діють і 

вкрай втаємничені спільноти, членами яких, зазвичай, є вихідці з 

найвпливовіших та багатих родин США – вища еліта. Багато з членів таємних 

братств займали, у свій час, високі посади у сфері дипломатії, політики, 

засобів масової інформації, а інколи й розвідки. Наприклад міністром 

оборони, за часів президентства Франкліна Делано Рузвельта (англ. Franklin 

Delano Roosevelt), був Генрі Стімсон (англ. Henry Stimson), послом США у 

Радянському Союзі, у 1943-1946 роках, був Вільям Аверелл Гарріман (англ. 

William Averell Harriman). Всі вони входили свого часу до таємної спільноти 

«Черепа і кісток» (англ. «Skull & Bones») Єльського університету (англ. Yale 

University). До цієї спільноти також входили такі президенти США: Вільям 

Говард Тафт – (англ. William Howard Taft, 27 президент, 1909-1913 рр.), 

Джордж Буш старший – (англ. George Herbert Walker Bush, 41 президент, 

1989-1993 рр.) та Джордж Буш молодший – (англ. George Walker Bush, 

43 президент, 2001-2009 рр.). Також членами братств були засновник бізнес-

журналу «Forbes» – Мальколм Форбс (англ. Malcolm Forbes), видатний 
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американський підприємець, очільник корпорації «Chrysler» – Лі Якокка 

(англ. Lido Anthony «Lee» Iacocca) та голова корпорації «Ford» – Генрі Форд ІІ 

(англ. Henry Ford II). 

Членами студентських братств також були не лише дипломати та 

політики, а й відомі діячі культури та науки, такі як кіноактор Гаррісон Форд 

(англ. Harrison Ford), баскетболіст Майкл Джордан (англ. Michael Jordan), 

письменник Курт Воннегут (англ. Kurt Vonnegut), астронавт Ніл Армстронг 

(англ. Neil Armstrong) та ін. 

До жіночих спільнот, у свій час, входили відомі особи, такі як актриса 

Інгрід Бергман (англ. Ingrid Bergman), політик Елізабет Доул (англ. Elizabeth 

Dole) – очолювала в 90-ті роки ХХ ст. Американську організацію «Червоного 

хреста» та ін. 

Обов’язкову частину діяльності спільнот становить благодійність. Вона 

підтримується всіма активними її членами. Члени братств добровільно 

зголошуються виконувати певну соціальну програму або організовують 

заходи для поповнення загальних фондів. Ця діяльність є вигідною як для 

академічного кола так і для самих братств. Так, наприклад, студентське 

братство «Сігма Чі» («Sigma Chi» (грец. «ΣΧ»)), підрозділи якого знаходяться 

в Північній Америці, проводять серію благодійних заходів під назвою «Дні 

дербі» (англ. «Derby Days»). У 2016 році підрозділ «Sigma Chi» – «Iota Psi» 

(грец. «ΙΨ») з університету Рутгерса, штат Нью-Джерсі (англ. Rutgers 

University, (Rutgers, The State University of New Jersey) під час проведення 

«Derby Days» зібрали та пожертвували 300 тисяч доларів США до «Children’s 

Miracle Network Hospitals» (мережа дитячих лікарень) [1]. 

Також деякі спільноти володіють сторонніми організаціями, які здійснюють 

філантропічну діяльність. Так, наприклад, братство «Pi Kappa Phi» (грец. 

«ΠΚΦ») володіє компанією «Rush America», яка працює з людьми з фізичними 

вадами та обмеженою дієздатністю. Спільнота «Alpha Delta Phi» (грец. «ΑΔΦ») 

підтримує благодійний будинок «Ronald McDonald» у Філадельфії. 

Студентські братства вже стали традицією американського суспільства. 

Братства за своїми інтересами супроводжують американців практично все 

життя. Ці спільноти помітно впливають на життя країни та світу. 

У подальшому ми детальніше з’ясуємо зміст, форми та методи діяльності 

окремих товариств. 
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