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Âñòóï

Ðîçä³ë IV

ÁÓÐÕËÈÂI ÒÀ ÒÐÀÃI×ÍI ÒÐÈÄÖßÒI

Для того щоб рельєфніше усвідомити розвиток вищої педагогічної осві-
ти в радянській Україні останнього передвоєнного десятиліття, на нашу дум-
ку, варто бодай побіжно окреслити деякі основні аспекти, що визначили її
специфіку. Безсумнівно, саме 1930-ті рр. були чи не найдраматичнішим пе-
ріодом за всю історію української нації, зумовивши радикальні деформації в її
структурі та спричинивши невиліковні травми в її свідомості. Найбільше вра-
жає, що ці процеси були започатковані штучно й часто спеціально скерову-
валися радянськими вождями проти української спільноти. Звісно, тенденції
сталінських «великого перелому» та «революції згори» з усією неминучістю
відобразилися й на сфері освіти, котру приспішники кремлівського диктато-
ра передусім прагнули поставити на службу «сталінській диктатурі», що на-
магалася якомога швидше та глибше нав’язати усім мешканцям Радянського
Союзу комуністичну утопію. Опір цій політиці зумовив, як відомо, широко-
масштабні репресії, жертвами яких стали мільйони людей.

Те, що відбувалося в СРСР під час так званого десятирічного «сталінсь-
кого штурму», на слушну думку С. Кульчицького, не можна назвати природ-
ним процесом, адже ця «революція згори», по суті, була силовим насаджен-
ням у суспільстві умоглядних конструкцій, які химерним мереживом сплели-
ся в головах тогочасних вождів Комуністичної партії215. Оскільки піддослід-
ним полем стала вся країна, то невдачі провідників цього комуністичного експе-
рименту, пропагандистська риторика якого не мала нічого спільного з того-
часним реальним життям, позначилися на долі мільйонних мас населення.

У межах цих тенденцій радянське керівництво водночас проводило
курс на підтримку національних форм культурного розвитку (так звана пол-
ітика «коренізації» / «українізації»), проте з одночасною ж боротьбою з «бур-
жуазним націоналізмом», «націонал-ухильництвом» та природною транс-
формацією «національного» в «державне». У такому контексті відбувалася
надзвичайно потужна ідеологізація культури, і передусім – освіти, адже за
____________________

215 Кульчицький С. В. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до
загибелі. Кн. 2. – Київ: Темпора, 2013. – С. 220.
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тогочасною кремлівською формулою вся культура мала бути «національною
за формою, але соціалістичною за змістом». Мета подібних перетворень була
зрозумілою: нав’язати суспільству ті стереотипи мислення, котрі б робили
поведінку всіх його представників цілком прогнозованою та керованою.

Сталінський штурм на початку 1930-х рр. спричинив в Україні помітну
суспільно-політичну кризу, а тому «вождь» почав поступово згортати «ук-
раїнізацію», апелюючи до небезпечності нового вигаданого ним «ворога»,
яким став «буржуазний націоналізм» (передусім український). Як стверджує
С. Кульчицький, попри всі намагання радянської влади перетворити насе-
лення в атомізовану масу, громадяни УСРР у 1920-х – на початку 1930-х рр.
усе ще усвідомлювали себе державною нацією, і під час соціального вибуху
1930 р. постійно лунали гасла Української революції. Тільки створивши си-
туацію абсолютного голоду в 1932–1933 рр., Й. Сталін попередив ще більш
небезпечний для його влади український соціальний вибух. Отже, у 1930-х рр.
Українська радянська республіка чинила найбільший опір сталінським кому-
ністичним перетворенням, реально загрожуючи владі диктатора, котрий знав
лише один ефективний засіб боротьби з сепаратизмом. Саме тому від почат-
ку 1930-х рр. на Україну насунувся шквал репресій, що тривали до самої смерті
вождя216.

Останній чудово розумів, що для створюваного ним панівного режиму
першорядне значення має підростаюче покоління, виховання та навчання
якого в системі координат більшовицького правління мало закласти реальне
підґрунтя для побудови комуністичного майбутнього та для «виховання но-
вих кадрів у дусі диктатури пролетаріату і соціалізму»217. Одним із головних
засобів на цьому шляху стало створення «комсомолу» (ВЛКСМ). Залучивши
до цієї комуністичної спілки мільйони юнаків і дівчат, сталінський режим
досить швидко встановив над ними жорсткий контроль, перетворивши на
слухняний інструмент для втілення своїх цілей. На виховання молоді, зокре-
ма й студентської, спрямовували всі зусилля потужної пропагандистської
машини, що прагнула прищепити їй передусім віру у світле майбутнє, котра,
по суті, стала новою, своєрідною «комуністичною релігією». Молоді пос-
тійно нав’язували як заповідь думку, що всі мають самовіддано працювати,
рішуче йти на різноманітні жертви, відмовлятися від власного «я» заради
побудови земного раю – комунізму.

Педагоги, яких намагалися озброїти знаннями та навичками «агрономів»
освітянської ниви, мали вирощувати однополюсних мутантів і політико-ідео-
логічних зомбі, хоча за пропагандистською риторикою на педагогічні закла-
ди покладали цілком благородну мету – виховання всебічно розвиненої
людини218. Проте в реальності режим вимагав виховувати молодь з так зва-
них «класових позицій», заперечуючи при цьому загальнолюдські цінності,
норми християнської моралі, адже прийнятним вважав лише те, що йде на
користь пролетаріату та його диктатурі. Не в останню чергу така «користь»
____________________

216 Там само. – С. 231, 244.
217 Сталін Й. В. Твори. Т. 6. – С. 249–250.
218 Марочко В., Хілліг Г. Репресовані педагоги України... – С. 3.
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передбачала боротьбу з «ворогами» робітничого класу та «зрадниками» його
інтересів, а відтак від молоді вимагали невпинно та повсюдно їх відшукува-
ти, зокрема й серед найближчих родичів і товаришів. Нормою стало заохо-
чення шпигунства та доносництва. До того ж молоді люди не мали права на
сумніви, на власний погляд і повинні були лише сліпо вірити у мудрість пар-
тійного керівництва на чолі з «геніальним» Й. Сталіним. Будь-яка індиві-
дуальність пригнічувалася, натомість колективізм зводився до абсолюту219.

Відтак право на існування мали лише колективні відповідальність і дум-
ка. Знаходячись у «колективі», юнаки та дівчата повинні були забути про власні
індивідуальні особливості, потреби, погляди, вони мали лише повсякчас
марширувати єдиним строєм, підкорятися визнаній режимом дисципліні та
вказівкам керівництва. Держава, яка володіла мільйонною армією інформа-
торів-сексотів, була присутня в помешканні кожної людини. Тому не дивує
той факт, що її громадяни боялися довірити потаємні думки навіть власному
щоденнику.

4.1. Уніфікація системи вищої педагогічної освіти

Однією з найважливіших складових, проголошеної більшовиками «куль-
турної революції», була освітня, адже передбачала виховання нової комуні-
стичної інтелігенції, насамперед із середовища робітничо-селянської молоді.
Тому й у вищих навчальних закладах під час вступу почали неухильно дот-
римуватися класового принципу. Однак, скасувавши дореволюційні привілеї,
більшовики відразу встановили нові, хоча й «класово витримані». Щоправда
це мало наслідком лише різке зниження рівня професійної підготовки май-
бутніх фахівців. Щоб виправити таку ситуацію вже у 1920-х рр. при вишах
почали засновувати так звані «робітфаки» (робітничі факультети), на яких
пролетарська молодь мала проходити кваліфіковану підготовку для вступу у
вищий навчальний заклад. Саме вони відіграли вирішальну роль у «реалі-
зації класового підходу» в комплектуванні студентського контингенту, став-
ши, по суті, основним каналом наповнення закладів вищої освіти.

Введення загального обов’язкового початкового навчання в 1930 р. (на
основі рішення XVI з’їзду ВКП(б) «Про проведення загального обов’язково-
го навчання в обсязі семирічки і дальший розвиток середньої загальноосвіт-
ньої школи») та ліквідація неписьменності на зламі 1920–30-х рр. призвели
до того, що наявні кадри вчителів не могли впоратися із цим завданням, а
мережа навчальних закладів, яка існувала, не спроможна була в короткий
термін задовольнити попит на нових педагогів. Наявні в УСРР система, цільо-
ве призначення та структура вищих педагогічних навчальних закладів до
всього відставали від вимог, які висували до кваліфікації педагога. Вирішаль-
ним заходом, який міг посприяти успішному подоланню цього недоліку, була
реорганізація системи вищої педагогічної освіти. Саме на підставі положен-
____________________

219 Прилуцький В. І. Молодь УСРР в період утвердження тоталітарної системи (1928–
1933 рр.). – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1999. – С. 52–53.
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ня про «Реорганізацію мережі педагогічних навчальних установ» від 21 лю-
того 1930 р. в Україні розпочалися активні пошуки «єдиної» форми вищого
педагогічного навчального закладу. Зокрема, у постанові було наголошено,
що «розвиток педагогічної освіти в республіці має бути спрямований у той
спосіб, щоб протягом ближчих років остаточно організувати всі педагогічні
навчальні заклади на вищі педагогічні навчальні заклади»220.

Загалом 1930-і рр. у сфері вищої педагогічної освіти характеризуються
істотною реорганізацією мережі навчальних закладів і продовженням більшо-
вицького експерименту із «завоювання вищої школи». Паралельно із цим
продовжували насаджувати ідеологічні догмати, а політика «пролетаризації»
і «чисток» набула нового масштабу. Утім «пролетаризація» студентства, уве-
дена в ранг державної політики 1921 р., так і не дала вагомих результатів,
адже більшість студентів й у 1930-х рр. становили далеко не вихідці з робіт-
ничо-селянського середовища. До того ж наявна доволі строката мережа
педагогічних вишів усе одно не могла забезпечити освітню галузь необхід-
ною кількістю фахівців. Унаслідок цього з 1930-х рр. почалася уніфікація та
реорганізація вищої педагогічної освіти.

Так, структурні зміни відбулися з переформатуванням мережі Інститутів
народної освіти (ІНО). За задумом, ІНО мали складатися з трьох факультетів
– соціального виховання, професійної освіти та політичної освіти, але
більшість, як правило, мала лише один або два факультети. До того ж вони
готували вчителів не лише для загальноосвітніх, а й для професійних шкіл, а
також викладачів іноземних мов, фізкультури для інститутів, працівників
бібліотек, преси, дитячих позашкільних установ. Факультети соцвиху та про-
фосу готували відповідно педагогів-організаторів і керівників освітніх зак-
ладів221. Приміром, у Черкаському ІНО був лише один факультет соціального
виховання, який, щоправда, мав три відділення – історико-філологічне, при-
родниче та фізико-математичне.

Відомо, що напередодні реорганізації вищої школи в Україні діяли
13 ІНО, які складалися в основному з двох факультетів (соціального вихован-
ня і професійної освіти) і низки відділень. У них навчалися біля 12 тис. сту-
дентів, але цільове призначення було неосяжним, що відвертало увагу ІНО
від їхнього головного завдання – підготовки вчительських кадрів222. Відпо-
відно до реорганізації, мережа педагогічних навчальних закладів мала скла-
датися з вищих педагогічних шкіл – педагогічних інститутів і середніх педа-
гогічних шкіл – педагогічних технікумів, дворічних і однорічних педагогічних
курсів. У 1930 р. із найслабших і периферійних ІНО були створені інститути
соціального виховання (ІСВ) із трьохрічним терміном підготовки вчителів-
комплексників (цикловиків) для старших класів семирічної школи. Зокрема,
саме це відбулося з Черкаським ІНО, який на той момент мав статус педтех-
____________________

220 Бюлетень Народного комісаріату освіти УСРР. – 1930. – № 40. – С. 3.
221 Ящук І. Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (20–30-і рр.

ХХ ст.) // Педагогічний дискурс. – 2009. – Вип. 6. – С. 207.
222 Башкір О. Становлення Державного педагогічного інституту // Педагогічні науки: теорія,

історія, інноваційні технології. – 2016. – № 7. – С. 39.
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нікуму. Подальші трансформації стосувалися створення від 1933 р. чотири-
річних педагогічних інститутів на базі кращих ІСВ із завданням підготовки
учителів-предметників223. Із цим процесом безпосередньо пов’язана вже й
поява Черкаського державного педагогічного інституту (ЧДПІ), про що док-
ладніше мова йтиме нижче.

Через уведення загальної семирічної освіти в 1934 р. влада знову відчу-
ла брак учительських кадрів, а тому почала відкривати ще й такі освітянські
виші, як Учительські інститути (при ЧДПІ такий інститут було відкрито
1938 р.) на рівні з педінститутами для підготовки вчителів неповної серед-
ньої школи 5–7 класів. Хоча самі ж урядовці називали їх за результатами ро-
боти не «вишами», а «дворічними курсами». Зрештою, Народний комісаріат
освіти УСРР (НКО) розкритикував цю власну концепцію та запропонував
провести останній набір до учительських інститутів, закривши їх у 1941 р.,
оскільки вони «давали сурогат – малокваліфікований продукт»224 (утім це ста-
лося лише на початку 1950-х рр.).

Одночасно в республіці продовжували функціонувати й інші типи пе-
дагогічних закладів вищої освіти, зокрема педтехнікуми, Педучилища, пед-
курси, «учительські школи». З одного боку, вони начебто готували фахівців
середньої кваліфікації, тоді як підготовка спеціалістів вищої кваліфікації зали-
шалася прерогативою ІНО. З іншого – їхній статус окремих закладів змушу-
вав владу дивитися на них, як на рівних гравців на полі вищої освіти, а їхню
діяльність контролювали тими ж інструкціями, що й активність універси-
тетів, педінститутів та Учительських інститутів. До того ж, скажімо, спе-
ціальна постанова НКО наказувала з 1932 р. вважати всі свідоцтва Педтех-
нікумів рівними документам про освіту, здобуту в ІНО225.

Із жовтня 1930 р. у всіх вищих школах було запроваджено штатно-
окладову систему оплати викладачам. Установлено й три основні посади
викладачів вищих навчальних закладів: професор, доцент, асистент. Кількість
професорів визначали числом «катедр», які встановлювали за основними
дисциплінами ВНЗ. Проєкт про кафедру був розроблений методичним сек-
тором НКО разом із директорами педагогічних інститутів на нараді в другій
половині серпня 1930 р. Положення «Про запровадження катедральної сис-
теми у педагогічних вишах» затверджено 10 жовтня 1930 р. Постійний кон-
троль і керівництво з боку партійних організацій сприяли тому, що в сере-
дині 1931 р. НКО УСРР були складені й видані нові типові програми для
ВНЗ. Керівництво ж педагогічною підготовкою здійснювали на основі про-
грами педагогічних вишів, виданої 1929 р.

У 1931 р. для педагогічних інститутів було розроблено лише проєкт
програми, який мав декілька істотних вад. Зокрема, відсутність у програмі
систематичного курсу педагогіки, його спрямованості на певний тип школи,
____________________

223 Прокоф’єв Є. Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах
України в 20–30-ті рр. ХХ ст. // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного
університету. – 2015. – № 1. – С. 62–68.

224 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України),
ф. 1, оп. 24, спр. 6859, арк. 14.

225 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 79–83.
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індивідуальні особливості учнів, а крім цього – відірваність теоретичних по-
ложень педагогіки від практичного життя школи, від чого педагогіка набува-
ла абстрактно-схоластичного характеру й не забезпечувала майбутніх учи-
телів необхідними знаннями й навичками. Лише з вересня 1932 р. обов’яз-
ковим елементом навчальної роботи педагогічних вишів стала виробнича
практика. У цьому контексті виникла необхідність подальшої реорганізації
системи вищої педагогічної освіти. Це вимагало ґрунтовних розробок поло-
ження про «єдиний» педагогічний виш, який би поєднав у собі педагогічні
профілі всієї мережі педагогічних ВНЗ226.

10 липня 1933 р. на колегії НКО було вирішено замість інститутів со-
ціального виховання й педагогічних інститутів професійної освіти створити
єдиний тип вищого навчального закладу – педагогічний інститут. Відповід-
ну Постанову «Про систему готування педагогічних кадрів і мережу педзак-
ладів на 1933–1934 н. р.» було затверджено 27 липня 1933 р. У ній було на-
креслено й номенклатуру профілів педагогічних кадрів: 1) вихователі для
масової мережі дошкільних установ, учителі для початкової школи; 2) викла-
дачі основ наук, трудового політехнічного навчання, мистецтв, фізкультури й
іноземних мов для ІІ і ІІІ концентрів політехнічної школи, технікумів і робіт-
факів; 3) вихователі й викладачі для установ дефективного дитинства; 4) ро-
бітники позашкільної освіти; 5) викладачі педагогіки та педології для середніх
ланок профосвіти, а також педологи і методисти для педологічних кабінетів
при школах, при досвідно-педологічних станціях і організатори-методисти
дошкільної справи; 6) наукові робітники в галузі педагогічної освіти й викла-
дачі педагогічного циклу у вишах227.

Загалом унаслідок реорганізації мережі вищих педагогічних навчаль-
них закладів 1933 р. в Україні постали 29 державних педагогічних інститутів
державної форми власності, діяльність яких була спрямована на підготовку
педагогічних кадрів, абітурієнтів і наукових співробітників. Загалом у другій
половині 1930-х рр. уся система вищої освіти в СРСР була повністю уніфіко-
вана. Водночас із метою об’єднання й спрямування загального керівництва
вищою школою Радянського Союзу в 1936 р. було створено й спеціальний
Всесоюзний комітет у справах вищої школи. Від цього часу державна політи-
ка в галузі вищої освіти набула загальносоюзного характеру. З одного боку,
уніфікація освітніх систем УСРР і РСФРР мала позитивним наслідком відрод-
ження в 1933 р. українських університетів, що сприяло підвищенню рівня
вищої освіти й підготовці наукових кадрів України. З іншого, – негативним
наслідком стало цілковите згортання будівництва «української моделі» осві-
ти, припинення українізації, що зупинило викладання рідною мовою та ви-
дання нею підручників, збагачення технічної та іншої фахової україномовної
термінології, що активно розвивалася в 1920-х рр. Отже, уніфікація системи
вищої освіти в УСРР, що розпочалася наприкінці 1920-х рр., виявилася на-
слідком запровадження суто більшовицької моделі соціалістичної реконст-
____________________

226 Башкір О. Вказ. праця. – С. 40.
227 Бюлетень Народного комісаріату освіти УСРР. – 1933. – № 32. – С. 4.
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рукції, а не реформаційним курсом наркома М. Скрипника228.
Окрім цього, із середини 1930-х рр. відбулися й інші зміни в системі

вищої освіти. Зокрема, у 1934 р. були запроваджені наукові ступені доктора
та кандидата наук, наукові звання професора та доцента, почесні звання зас-
лужених діячів науки, техніки, мистецтва. У 1938 р. почала діяти ВАК – єди-
ний орган у СРСР щодо присудження наукових ступенів229. Об’єктивно праг-
нучи поліпшити якість навчання, радянський уряд доклав зусиль до підви-
щення ролі лекцій, семінарських і лабораторних занять, був ліквідований так
званий «бригадно-лабораторний метод» навчання, уведено індивідуальну
оцінку знань студентів, обов’язкове складання заліків, іспитів і написання
випускової (дипломної) роботи, розширено підготовку та видання підруч-
ників і посібників. Із 1938 р. в системі вищої освіти була запроваджена чоти-
рибальна шкала оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно» та «незадо-
вільно»)230. У 1934 р. скасували й плату за навчання в усіх вишах і технікумах,
а близько 90 % студентів одержували державну стипендію. У зв’язку з роз-
витком середньої освіти наприкінці 1930-х рр. втратили своє значення ро-
бітфаки, тому в 1940 р. вони були ліквідовані.

Паралельно із цим упродовж 1930-х рр. поширилися й інші негативні
тенденції. Зокрема, ідеологічний тиск з боку держави істотно звузив наукову
діяльність педагогічних вишів, скоротилися зарубіжні наукові відрядження,
обмежився доступ до зарубіжної наукової літератури, документів, архівів.
Унаслідок політичних процесів над інтелігенцією, серед якої виявилася най-
більша кількість так званих «ворогів народу», значно погіршився соціальний
статус професорсько-викладацьких кадрів, що теж негативно впливало на
наукову діяльність. Заробітна плата викладачів, попри реформи, залишалася
низькою. Останнє негативно впливало на якість викладання, оскільки зму-
шувало викладачів бути сумісниками, працювати в декількох закладах, мати
надмірне погодинне навантаження231. Функціонування в 1930-х рр. тоталі-
тарної системи взагалі не сприяло нормальній, повноцінній роботі викла-
дачів вишів, повній реалізації їхнього наукового та педагогічного потенціалу,
гальмуючи й без того повільний розвиток педагогічних кадрів. Відтепер не
вчені, а винятково номенклатурні партійні чиновники приймали рішення про
ліквідацію окремих наукових галузей, зокрема й тих, які вивчали в педагогіч-
ному виші, як сталося, приміром, у 1936 р. з педологією.

Варто також враховувати ту обставину, що інтелектуальне, професійне
й світоглядне становлення професорсько-викладацького складу «радянських
вишів» відбувалося за допомогою переважно дореволюційної еліти. Брак же
високопрофесійних кадрів освітніх установ, котрий спостерігався впродовж
1930-х рр., був зумовлений насамперед катастрофічними наслідками масо-
____________________

228 Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція УСРР 20–30-х рр. ХХ ст.: еволюція
соціально-історичного типу: автореф. дис. ... д. і. н.: 07.00.01. – Харків, 2005. – С. 34.

229 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 5, арк. 19–20.
230 Там само, арк. 15.
231 Осмоловська О. Ю. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянсь-

кої України (1920–1930-ті рр.): автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.01. – Донецьк, 2004. – С. 15.
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вого політичного терору, передусім, звісно, щодо представників цієї еліти.
Так, дефіцит педагогів сягав у 1933 р. 30 тис., а в школах майже половина
учителів мала стаж роботи всього три роки. Серед педагогів-предметників
вищу освіту мав лише кожен третій, а дві третини учителів початкової школи
мали «нижчу» та неповну середню освіту. Кожний четвертий директор
сільської школи не мав навіть середньої освіти.

Малописьменна армія педагогів та надмірно ідеологізована школа ви-
ховували в цей час і відповідний тип радянського студента. Проте міцніюча
тоталітарна система не зважала на це, адже її передусім турбувало якнай-
швидше формування «нової людини» – «людини-гвинтика», яка слухняно
виконує волю комуністичних вождів. У цьому процесі саме освіті було відве-
дено роль одного з основних інструментів нівелювання людської свідомості.
Показово, що цю мету досягали передусім шляхом витіснення з навчальних
закладів гуманітарних предметів, на яких базуються мораль, ідеали, погляди
на життя; вони почали формуватися не на основі глибокого знання здобутків
суспільної думки та надбань світової цивілізації, а на основі офіційно прого-
лошуваних і активно пропагованих програм та гасел.

Попри всю активність українських педвишів упродовж 1930-х рр., пе-
ред війною в УСРР все ще бракувало вчителів. Тому НКО в 1939 р. затвер-
див новий «Порядок призначення, звільнення та переміщення керівних кадрів
системи НК освіти УСРР», унаслідок чого учителям стало набагато склад-
ніше звільнитися з посади або перейти на інше місце роботи. Дефіцит кадрів
у цей час був таким загрозливим, що нарком освіти М. Бухало підписав із
ЛКСМУ постанову «про відбір комсомольців на вчительську роботу», а в
1940 р. уряд УСРР прийняв постанову «Про повернення на педагогічну ос-
віту осіб, які закінчили педагогічні навчальні заклади і працюють не за фа-
хом». До того ж не поодинокими випадками були кримінальні провадження
щодо педагогів за неявку на роботу після закінчення ними педагогічних нав-
чальних закладів232.

Уніфікація системи вищої педагогічної освіти впродовж 1930-х рр. при-
звела й до вибухового зростання (в 3,4 рази) кількості студентів у педвишах
до 80 тис. осіб233. Звісно, це вимагало й більш чіткої регламентації структури
педінститутів, що знайшло відображення в затвердженому РНК СРСР 5 ве-
ресня 1938 р. «Типовому положенні вищого навчального закладу», що, крім
студентів, визначало й окремі групи науково-педагогічних кадрів та навчаль-
но-допоміжного персоналу. Документ закріпив єдину ієрархічну структуру,
установивши такі штатні посади: професор – завідувач кафедри, професор
кафедри, доцент кафедри, асистент кафедри (у 1930-х рр. вважали кваліфіко-
ванішим за викладача), старший викладач, викладач, старший лаборант, ла-
борант, старший препаратор, препаратор. Окремою підгрупою положення
визнавало аспірантів, яких готували для викладацької роботи. До них при-
рівнювали й неформальну категорію «кращих випускників», яких залишали
____________________

232 Вища педагогічна наука і освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку.
Черкаська область / гол. ред. В. Кремень. – Київ, 2010. – С. 174.

233 Комарніцький О. Б. Cтуденти-педагоги... – С. 124–131.
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при кафедрах для річної підготовки на умовах і правах аспірантів. Утім це
«Типове положення» не визначало статус допоміжного персоналу: бібліоте-
карів, працівників господарської частини, методистів тощо. Осібна верти-
каль складалася з керівництва закладу: директора, заступника директора з
наукової та навчальної роботи, помічника директора з адміністративно-гос-
подарської частини та деканів факультетів.

Звісно, тоталітарна держава досить прискіпливо регламентувала по-
рядок приєднання до колективу співробітників вишу. Окрім об’єктивних ви-
мог до претендентів на посаду, відповідно до трудового законодавства, охо-
чим стати частиною колективу педінституту та займати в ньому певні поса-
ди доводилося проходити ряд узгоджень та затверджень у партійних та ра-
дянських органах влади. Централізація, зокрема, виявлялася в тому, що всі
призначення потребували затвердження в НКО УСРР. Конкурсний відбір
на посади було унормовано в 1930 р. у відповідній Постанові РНК СРСР.
Відтоді проходження конкурсу стало обов’язковою процедурою для керів-
ників кафедр, доцентів та співробітників. Різнилися лише рівні запропону-
вання кандидатур та подальшого затвердження. Вимоги до претендентів були
доволі обмежені: керівник кафедри повинен був мати звання професора або
науковий ступінь доктора наук, а доцент – мати звання доцента або ступінь
кандидата наук. Асистенти та викладачі не мали обмежень у наукових зван-
нях чи ступенях. Аналогічні норми долучення до когорти освітян вишів були
закріплені й у «Типовому положенні» 1938 р.234.

Однак якщо процедура вливання в лекторський колектив поступово
набувала рис демократизму, то призначення на керівні посади у вищих педа-
гогічних закладах і надалі пильно контролював центр. Так, у 1930 р. влада
визначила, що директорів ВНЗ затверджує і зміщує Всесоюзний Комітет у
справах вищої школи за поданням НКО. Затверджували та зміщували з цен-
тру також заступника директора з наукової та навчальної роботи (у 1930 р. –
народний комісар, із 1938 р. – Комітет у справах вищої школи при РНК СРСР
за поданням НКО), помічника директора з адміністративно-господарської
(начальник Управління навчальних закладів НКО), деканів факультетів (у 1930 р.
– начальник управління навчальних закладів НКО, із 1938 р. – наркомат
(відомство) за поданням директора).

4.2. Еволюція Черкаського педагогічного вишу: статус, організація,
контингенти

Черкаський заклад вищої педагогічної освіти, як ми вже знаємо, розпо-
чав своє існування в 1921 р. у статусі Інституту народної освіти, котрий уже
наступного року був реорганізований у Вищі трирічні педагогічні курси. Чер-
гова трансформація сталася в липні 1925 р., коли на основі цих курсів постав
Педагогічний технікум. Подальша еволюція Черкаського педвишу продов-
жувалася й у 1930-х рр. Так, у травні 1930 р. на базі Черкаського педагогічно-
____________________

234 Аксакова Н., Липинський В. Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в
УСРР у 1920-ті рр. // Краєзнавство. – 2012. – № 2. – С. 127; Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 140–142.
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го технікуму знову було запроваджено Інститут народної освіти. Однак не-
вдовзі Постановою Ради народних комісарів УСРР № 25/677 від 11 серпня
1930 р. він був реорганізований у Черкаський інститут соціального вихован-
ня (ЧІСВ). Згідно з розпорядженням НКО, заради цього випуск 3 курсу в
педтехнікумі відбувся раніше (15 березня), а студентів 2 курсу було автома-
тично переведено на 3 курс ЧІСВ235. На 1931 р. у стінах останнього навчали-
ся 10 академічних груп236.

Першим директором ЧІСВ був М. М. Кожан, який очолював його до
1932 р. У 1932–1934 рр. очільником Черкаського педвишу був Ф. П. Мель-
ник. Інститут розміщувався в тому ж приміщенні, що й педтехнікум – на вул.
Комсомольській, 33 (нині вул. Смілянська, ЦДЮТ). Із початку Черкаський
педвиш складався з трьох відділень: історичного, техноматематичного (по
суті, фізико-математичного) та агробіологічного (біологія та хімія). Показово,
що вже за кілька місяців заклад мав звітуватися перед урядом про свою уком-
плектованість і готовність до підготовки вчительських кадрів237. При ЧІСВ
працював також консультаційний пункт Всеукраїнського заочного інституту
народної освіти, при якому заочно навчалися вчителі.

На цьому етапі педагогічний колектив інституту поповнився молоди-
ми кадрами, які закінчили педінститути й аспірантуру, були створені окремі
навчальні лабораторії та майстерні з навчальною наочністю238. Для викла-
дачів нерідко проводили курси підвищення кваліфікації, приміром, черкаські
працівники педвишу відвідали в 1930 р. курси з іноземних мов в Одеському
ІНО239. Варто при цьому зауважити, що головний педвиш Черкащини спо-
чатку працював за так званими перехідними планами, які часто змінювали-
ся, що унеможливлювало стабільність навчального процесу. Навчальні про-
грами, як правило, складали шляхом механістичного скорочення аналогіч-
них програм, за якими працювали педагогічні інститути. Повноцінній підго-
товці здобувачів заважала також багатопредметність, або, навпаки, вилучен-
ня базових предметів із навчального плану.

Із іншого боку, зміцнення кадрового потенціалу ЧІСВ і його матеріаль-
но-технічної бази заклало гарні передумови для наступного поліпшення на-
вчального процесу. Зокрема, уряд уже в 1931 р. планував надати Інституту
нове приміщення, тоді як у теперішньому мав згодом розміститися Черкась-
кий технікум Комосвіти240. До того ж уряд вимагав від педвишів, зокрема й
черкаського, терміново подати відомості та приблизні кошториси (на період
1930–1933 рр.) щодо необхідності капітального будівництва (або добудуван-
ня) навчальних корпусів, гуртожитків, житлових корпусів для педагогів, на
відповідні ремонтні роботи в корпусах, аудиторіях, решті споруд, а також не-
____________________

235 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 17.
236 Там само, арк. 5.
237 Там само, арк. 70.
238 Архів Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького [без № фонду, без

№ опису, без № справи]: Тека з рукописними спогадами без зазначення авторства про Черкаський
педінститут (далі – Архів ЧНУ). – [Част. ІІ.], арк. 1 [пагінація автора].

239 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 23.
240 Там само, арк. 73.
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обхідність обладнання навчальних кабінетів і лабораторій устаткуванням241.
Наприкінці 1930 р. НКО УСРР установив для всіх ІСВ приблизну струк-

туру, що передбачала в їхньому складі наявність мінімум п’яти кафедр – педа-
гогіки та дидактики; політекономії; агрономічних наук, ботаніки та зоології;
математики; фізики. Відповідно до цього та нових навчальних планів, інсти-
тутам соцвиху пропонували призначити на кафедри та штатні доцентські
посади погоджених із наркоматом кандидатів. Одночасно уряд нагадував,
що години на фізкультуру та іноземну мову будуть оплачуватися за окремими
тарифами242. У разі неможливості утворення пропонованої номенклатури
необхідно було якомога швидше подати до НКО мотивоване обґрунтування.

Завдяки такому обґрунтуванню, поданому до НКО за підписом пер-
шого директора ЧІСВ М. М. Кожана, ми знаємо сьогодні, якою ж була почат-
кова структура черкаського соцвиху. На 1930–1931 н. р. у закладі були вста-
новлені чотири відділення «з таким розподілом за курсами»: історико-еконо-
мічне відділення читало 3 курси, ще 3 курси спільно з мовно-літературним,
останнє окремо викладало ще 2 курси. Таку ж кількість курсів забезпечувало
«техно-математичне» відділення і 3 курси – агробіологічне. Зміна назв ка-
федр у ЧІСВ порівняно з номенклатурою НКО пояснювалася тим, «що за
місцевих умов краще катедри організувати з більшою кількістю персональ-
ного складу, щоб забезпечити методичне керівництво». Зокрема, в інституті
були кафедри історії України, математики, хімії, педагогіки, педології, дидак-
тики, літератури, політекономії, основ політехнізму, сільського господарства.
До того ж «катедри методик» були поєднані з кафедрою дидактики задля
покращення «організації педпрактикуму», а до кафедри «основ політехнізму»
було «влито катедру фізики» з міркувань необхідності «вести курс фізики в
аспекті її овиробничення»243.

Так, до кафедри педології належали її завідувачка доц. Н. Є. Струминська
та доц. М. М. Гольберг. Вони викладали на всіх відділеннях ЧІСВ такі дис-
ципліни, як «Педологія», «Вчення про поведінку», «Анатомія та фізіологія».
Значно більшою була кафедра педагогіки, яку очолював доц. К. К. Чикилевсь-
кий (викладав курси «Педагогіка» та «Методика позашкільного виховання»),
а до складу також входили доценти Крижанівський («Соцгігієна з санітар-
ною педагогікою»), А. О. Вадимів («Педтечії»), З. Ф. Морозов («Методика
педосвітньої роботи»), М. І. Голубєв («Методика політехнічної дитячої праці»,
«Образотворче мистецтво»), А. Д. Лебединець («Тональне мистецтво») та
Ю. К. Кісілівський, який проводив на всіх відділення Черкаського соцвиху
«Фізкультуру». Завідувачем кафедри дидактики був доц. А. Вадимів, а до її
складу входили також доцент і колишній директор Черкаського педтехнікуму
Антін Шафет, доценти М. І. Бернацький, Б. М. Яцимірський, Т. Гаврун, С. А. Ба-
зилевський, І. Т. Григор’єв, які забезпечували курси з методик викладання
різноманітних дисциплін і проведення педагогічних практик244.
____________________

241 Там само, арк. 14–16.
242 Там само, арк. 27.
243 Там само, арк. 31.
244 Там само, арк. 33–34.
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Доцент І. Д. Варлига був завідувачем кафедри історії України, до якої
також належав доцент З. Ф. Морозов. Окрім курсу «Історії України», вони
викладали «Всесвітню історію» та «Історію ВКП(б) і Комінтерну». Окремо
існувала кафедра діамату, котрий викладали її завідувач А.Т. Шафет (прик-
метно, що він же читав і такий курс, як «Нацпитання»), а також доценти
З. Ф. Морозов і Х. С. Гольдштейн. Вони ж забезпечували в ЧІСВ і проведен-
ня для студентів так званих «політгодин». Кафедру політекономії очолював
доцент І. П. Патока, який читав відповідний курс і дисципліну «Основи вироб-
ництва» на історико-економічному відділенні. Економгеографію викладав
А. Т. Шафет, а економполітику – директор М. М. Кожан і доцент Х. С. Гольд-
штейн. Українську, російську, іноземні мови та літературу, а також основи
мовознавства для всього інституту та окремо для мовно-літературного
відділення забезпечували кафедри мовознаства (завідувач доц. М. І. Бернаць-
кий) та літератури (завідувач доц. А. Ю. Лінчевський). До них належали та-
кож доценти Б. М. Яцимірський, О. П. Косинська, Б. І. Гомберг245.

Доволі нетиповою слід визнати ту обставину, що на кафедрі математи-
ки була лише одна особа – її завідувач, доцент К. О. Демченко. Так само одним
доцентом і одночасно завідувачем були представлені на той момент кафедри
біології (В. К. Осмоловський) та хімії (П. П. Корнієнко). На кафедрі сільського
господарства працювали два доценти – М. Ф. Дудник (завідувач) і Т. Гаврун.
Щоправда троє останніх складали ще й кафедру основ політехнізму, котру
очолював доцент І. Т. Григор’єв і до якої, як уже зазначалося вище, була «влита»
кафедри фізики, викладання якої якраз і забезпечував її завідувач. Окрім того,
кафедра забезпечувала читання таких курсів, як машинознавство, історія тех-
ніки, метеорологія, креслення, а от астрономію, як не дивно, викладала ка-
федра математики (доцент К. О. Демченко)246. У документах також фігу-
рують «позакатедральні викладачі», зокрема, асистент А. І. Затучний, який
викладав «Соцгігієну» й асистент Коваленко – «Військове готування»247.

У цілому професорсько-викладацький склад (за тогочасною терміно-
логією він іменувався «лектура») інституту складався приблизно з 26–28 осіб.
До адміністративного персоналу ЧІСВ у 1931 р. належали, окрім директора,
його помічник, секретар інституту (Зубкова) та секретар у студентських спра-
вах. Допоміжний персонал представляли кореспондент, старший бухгалтер,
бухгалтер, «друкарниця», завгосп, бібліотекар, лаборант, «воєнрук», три при-
биральниці, два «опалювачі», «кваліфікований служник», двірник і навіть
швейцар248. З іншого боку, НКО сам визнавав, що «по всіх вишах помічається
значна кількість вакантних посад викладачів, а також потреба замінити тих,
що не спроможні перейти на нові методи роботи або вороже ставляться до
них». Одночасно уряд закликав подолати таке негативне явище, як «часта
зміна адміністративно-керуючого та педагогічного складу протягом навчаль-
ного року», а «зважаючи на обмежену кількість педагогічних кадрів, у питан-
____________________

245 Там само, арк. 34–36.
246 Там само, арк. 36–38.
247 Там само, арк. 10зв.
248 Там само, арк. 4–4зв.
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нях про звільнення слід підходити надзвичайно обережно та обмірковано»249.
Уже 1931 р. у Черкаському інституті соціального виховання відбувся

перший випуск 136 учителів: по агробіологічному відділенні – 52 особи, тех-
но-математичному – 49, історичному – 35. Наступного 1932 р. зі стін ЧІСВ вий-
шли ще 63 фахівці-педагоги: 23 – з агробіологічного відділення, 21 – з істо-
ричного та 19 – з математичного250. У 1933 р. Інститут поповнився виклада-
чами зі значним педагогічним досвідом і глибокою теоретичною підготов-
кою. Водночас зросло державне фінансування вищого педагогічного закладу
Черкас, спрямоване на покращення його матеріально-технічної бази. Таким
чином, перші роки існування ЧІСВ були періодом його організаційного ста-
новлення, створення кафедр, факультетів, лабораторій, навчальних кабінетів,
їхнє обладнання, придбання книжкового фонду, заклали той фундамент, на
якому невдовзі постане міцний і професійний педагогічний інститут.

Період становлення, звісно, означав постійні зміни й у структурі закла-
ду, й у його колективі. На цьому етапі буденними були часті зміни керівницт-
ва, адміністративного персоналу, лектури (викладачів). Постійно спостеріга-
лося закриття окремих факультетів і відділень у педвишах, ліквідація нечис-
ленних курсів і переведення студентів до інших інститутів. Скажімо, навесні
1931 р. НКО запропонував ЧІСВ ліквідувати ІІ курс мовно-літературного
відділення «за неукомплектованістю (17 осіб)», а студентів перевести до Пол-
тавського ІСВ. Утім директор М. Кожан 5 квітня відповів, що «зараз реалізу-
вати цю пропозицію неможливо, оскільки студенти проходять педпракти-
кум, а теоретичне навчання закінчено». Тому здійснити це можна буде лише
з початком нового навчального року251. Через відсутність документів важко
сказати, чи відбулося таке переведення, але подібні «міграції» студентів були
типовим явищем того часу. Приміром, відомо, що в 1935 р., за розпоряджен-
ням НКО, до Черкаського педвишу була переведена частина студентів з Ка-
м’янець-Подільського педінстиуту252.

У цьому ж ракурсі варто згадати, що 1933 р. було, на жаль, ліквідоване
історичне відділення ЧІСВ, а його студенти були переведені до Київського
педагогічного інституту. Утім тут необхідно враховувати й означену вже спе-
цифіку часу, коли історична наука цілковито залежала від «генеральної лінії
партії», котра до того ж досить часто змінювала її напрями, що загрожувало
будь-якому історику (навіть студенту), який мав власні неупереджені погляди
на минувшину, репресіями. Промовисто з цього приводу зауважував очеви-
дець доби О. Довженко, котрий у «Щоденнику» зазначив, що тоді «ніхто не
хотів йти вчитися на історичний факультет», бо «професорів заарештовували
майже щороку і студенти знали, що історія – це паспорт на загибель»253. На-
томість у ЧІСВ був створений новий – мовно-літературний – відділ. Того ж
1933 р. Черкаський соцвих випустив 42 вчителі (18 – з агробіологічного та
____________________

249 Там само, арк. 33, 34.
250 Архів ЧНУ. – [Част. ІІ.], арк. 2 [пагінація автора].
251 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 86.
252 Вища педагогічна наука і освіта України... – С. 211.
253 Українознавство: хрестоматія. Кн. 1. – Київ, 1996. – С. 7.
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24 – з математичного відділення). Наступного року його випускниками ста-
ли вже 67 молодих фахівців254.

Невід’ємною частиною Черкаського педвишу на цьому етапі був і ро-
бітничий факультет (робітфак). Такий підрозділ мав істотне значення для кож-
ного закладу вищої освіти, оскільки давав йому близько третини студентсь-
кого поповнення. І батьки вступників, і вчителі тоді розуміли, що перепуст-
кою до здобуття вищої освіти є якраз посвідка про закінчення робітфаку. Для
самого ВНЗ також було вельми важливим набрати на перший курс переваж-
но тих, хто закінчив робітфак, адже останній був, по суті, тим первинним
елементом, який свідчив про «належну пролетаризацію» вишу, котрої праг-
нуло та вимагало партійне керівництво. Тому від кожного слухача робітфаку
адміністрація закладу вищої освіти, як правило, брала розписку-зобов’язан-
ня, що він не лише сумлінно буде вчитися та відвідувати всі заняття, але й
неодмінно вступить саме в той інститут, робітфак якого закінчить.

За планами НКО, Черкаський ІСВ, приміром, у 1931 р. мав набрати на
робітфак 60 учнів (30 – на денну та 30 – на вечірню форми навчання)255. Брак
учительських кадрів змушував радянський уряд навіть форсувати навчання
на робітфаках, а тому набори на нього інколи відбувалися двічі на рік (не
тільки восени, але й навесні). Звісно, такий «штурм» негативно впливав і на
якість навчального процесу, і на рівень підготовки майбутніх студентів пед-
вишів. Водночас НКО досить пильно стежив за контингентом студентів ро-
бітфаку (зокрема й черкаського), розподілом на ньому навчальної роботи та
відповідним фінансуванням256.

Зокрема, ЧІСВ повідомляв у комісаріат про обсяги комунальних пла-
тежів, які він сплачував за тогочасними «черкаськими» тарифами: освітлен-
ня, вода, утримання житлових площ, вивіз сміття. Показово, що для студен-
тських гуртожитків тариф на електроенергію був майже вдвічі меншим, ніж
для навчальних приміщень257. Адміністрації доводилося вирішувати й інші
питання матеріального забезпечення навчального процесу. Приміром, дирек-
тор М. Кожан звертався до НКО з проханням отримувати для лабораторій
інституту спирт не з Чернігівського спиртогорілчаного заводу – «адже це дуже
далеко від Черкас і дорого коштуватиме перевозка», – а із Золотоніського258.

Наступною віхою зростання черкаського педвишу стала реорганізація
в 1933 р. ЧІСВ, за рішенням РНК УСРР, у Черкаський державний педагогіч-
ний інститут (ЧДПІ). Новим директором інституту став В. Н. Смоляров, яко-
го на цій посаді в 1935 р. змінив Й. О. Свердликівський. Останній працював
до 1937 р. У 1937–1939 рр. директором ЧДПІ був М. Ф. Засульський (заги-
нув на війні). Від 1940 р. і до початку нацистської окупації міста заклад очо-
лював В. І. Данильченко. Заступниками директора по навчальній і науковій
роботі за цей період були В. М. Самофалов (1934–1936), А. Т. Кряж (1936–
1937) і М. Г. Вовк (1938–1948).____________________

254 Архів ЧНУ. – [Част. ІІ.], арк. 3 [пагінація автора].
255 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 55 зв.
256 Там само, арк. 65.
257 Там само, арк. 84.
258 Там само, арк. 100.
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Створення замість ІСВ педінституту зумовило й істотну трансформа-
цію структури ЗВО. Зокрема, були створені три факультети (фізико-матема-
тичний, природничий і мовно-літературний) із денною та заочною форма-
ми навчання, котре відтепер тривало чотири роки. У зв’язку з цим істотно
збільшився викладацький склад, а до інституту були направлені досвідчені
педагогічні кадри – професори В. М. Михайловський та Чемолосов, доцен-
ти В. М. Самофалов, О. П. Лапа, М. С. Мойсеєнко, П. П. Орлов, А. Т. Кряж,
І. М. Черевань та ін. На початку 1940-х рр. у стінах інституту працювали вже
67 викладачів259. Показово, що до складу «лектури» з 1934 р. входили вже й
випускники ЧІСВ, зокрема, Білан Трохим Наумович (1896 р. н., уродженець
с. Ковалиха Смілянського р-ну), Паіс Тиміш Степанович (1913 р. н., уродже-
нець с. Михайлівка Кам’янського р-ну; загинув у роки Другої світової
війни)260. Надалі працював і робітфак, який очолював Р. Ф. Голдиш. Своєю
чергою значно зросла й кількість контингенту студентів.

Зростала та міцніла матеріально-технічна база інституту. У 1934 р. ЧДПІ,
нарешті остаточно, була передана прекрасна триповерхова споруда в центрі
міста по вул. К. Маркса, 24 (нині – вул. Остафія Дашкевича), збудована, на
жаль, на місці зруйнованої церкви. Це був недобудований Будинок рад, де
планували розмістити установи окружного виконкому, який почали споруд-
жувати ще в 1929 р. Спочатку його мало забрати Головшляхуправління, але
споруда дісталася інституту, бо 1930 р. Шевченківську округу ліквідували й
потреба в бюрократичному офісі зникла. Щоправда, на добудову ніяк не мог-
ли знайти 200 тис. крб.261. Зі спогадів студента П. Г. Кирилюка довідуємося,
що все ж таки новий корпус вдалося порівняно швидко добудувати «мето-
дом народної будови»262. Ця будівля донині функціонує як один із навчальних
корпусів Черкаського національного університету. На той же момент це була
найбільша споруда міста Черкас, а тому в ній вдалося влаштувати всі факуль-
тети, лабораторії та навчальні кабінети, зокрема, суспільних наук, мови та
літератури, ботанічний, зоологічний, хімічний, педагогічний, фізкультурний263.

Попри те, що в 1933 р. був ліквідований історичний факультет, істо-
рична освіта в педінституті й надалі посідала одне з чільних місць. Зокрема,
працювала загальноінститутська кафедра історії ВКП(б) (перетворена в
1935 р. на кафедру марксизму-ленінізму), яку очолював Віктор Макарович
Самофалов. У довоєнний час він же очолював Парторганізацію ЧДПІ. У 1941 р.
захистив дисертацію та став кандидатом історичних наук і доцентом, а після
війни захистив докторську дисертацію та був професором Вищої партійної
школи в Києві. У період 1935–1941 рр. на кафедрі працювали 11 викладачів,
зокрема Тиміш Степанович Паіс, Петро Акимович Шульга, Марія Антонівна
Стішкова, В. О. Хвиль.
____________________

259 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 10, спр. 11, арк. 7.
260 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 30, арк. 1.
261 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1772, арк. 15.
262 Шамрай М. Г. Основні віхи становлення Черкаського педагогічного інституту – універси-

тету (на матеріалах музею історії вузу) // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного
розвитку: матеріали Шостих Всеукраїнських історичних читань. Кн. 2. – Київ; Черкаси, 1997. – С. 17.

263 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 10, спр. 11, арк. 7.
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Загалом до 1935 р. парторганізація інституту була досить нечисленна,
а в другій половині 1930-х кількість партійних студентів навіть зменшилася
внаслідок омолодження їхнього контингенту. Це призвело до зростання
кількості комсомольців, яких серед студентів на 1941 р. було понад 90 %. На-
прикінці 1940 р. замість В. М. Самофалова очільником партбюро ЧДПІ став
його колишній випускник О. Л. Найда (розстріляний німцями в 1942 р.), а
його заступником була М. А. Стішкова. Членами партбюро були також
Т. С. Паіс, Г. С. Вовк, випускниця Київського університету Цейтліна264.

Відомо, що в 1940–1941 н. р. вони організували роботу 4-х політгуртків
із вивчення історії ВКП(б), у яких засідали не лише студенти, а й викладачі,
лаборанти і, звісно, адмінперсонал інституту. Існував також політгурток для
комсомольського активу. Основну пропагандистську роботу (лекції, семіна-
ри, політінформацію, чистки) проводили в кабінеті марксизму-ленінізму й
актовій залі. Окрім того, парторганізація інституту допомагала проводити
вибори депутатів до місцевих рад трудящих, зокрема, мотивуючи роботу
виборчих дільниць проведенням концертів художньої самодіяльності. Вона
ж організовувала виступи лекторів у різних установах, колгоспах, на підприємс-
твах. Відомо також, що за її участі біля третини студентів педінституту були
задіяні в проведенні Всесоюзного перепису населення 1939 р.

Ще однією загальноінститутською кафедрою до війни була кафедра пе-
дагогіки та психології, завідувачем якої був М. В. Мойсеєнко. За його спога-
дами, він був направлений до Черкас у 1934 р. із Харкова відразу по закін-
ченню аспірантури й призначений директором В. Н. Смоляровим завідува-
чем кафедри. У грудні 1940 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав
звання доцента. Окрім нього, на кафедрі працювали доцент М. Г. Вовк, стар-
ший викладач А. Т. Кряж, викладачі О. М. Концева, І. К. Козенко, О. І. Сверд-
ликівський (прибув у 1935 р. як новий директор ЧДПІ, викладав психоло-
гію), керівник педпрактики Л. П. Шамрай, старший лаборант М. К. Сверд-
ликівська та лаборант М. М. Шаповал. Відомо, що доценти кафедри прово-
дили й успішні науково-педагогічні дослідження265.

Із отриманням статусу педагогічного інституту ще більш потужним став
колектив фізико-математичного факультету. Останній мав дві спеціальності,
а підготовку на ньому вчителів фізики та математики проводили за окреми-
ми навчальними планами. На факультет запросили нових викладачі, на ньо-
му були створені нові кафедри, запроваджені нові навчальні дисципліни, знач-
но збільшилася кількість слухачів. У довоєнний період були також добре ус-
татковані лабораторії загального фізичного практикуму (механіки, молекуляр-
ної фізики, електрики, оптики), електротехніки, радіотехніки, методики вик-
ладання фізики та окремо – математики, створено навчальні майстерні та
загальноінститутський радіовузол. Окрім загальногуманітарних дисциплін,
на факультеті викладали цикл фізико-математичних наук, який був представ-
лений такими курсами, як теоретична фізика, експериментальна фізика, елек-
тротехніка, математичний аналіз, аналітична геометрія, проєктна та нарис-
____________________

264 Там само, арк. 21–22.
265 Там само, арк. 8–9, 28.
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на геометрія, елементарна математика, теорія чисел, історія фізики, історія
математики, спецкурс будова атома тощо. Для студентів були організовані
два наукові гуртки – фізичний і радіотехнічний. Загалом до війни черкаський
фізмат підготував і випустив 349 учителів (111 у межах ЧІСВ і 248 – ЧДПІ).

Кафедра фізики, утворена у межах інституту соцвиху, використовувала
обладнання, що залишилося від колишньої жіночої гімназії та педтехнікуму,
котре хоч і було застарілим, усе ж характеризувалося вельми доброю якістю.
У 1931–1932 рр. фізику викладав І. Т. Григор’єв, а з 1932 р. кафедру фізики
очолив молодий випускник Київського університету М. Ф. Бесараб. Окрім
нього, з цього вишу на кафедру прийшли працювати Ф. А. Полеся та Ф. О. Ка-
литенко (обидва викладали курс загальної фізики), а з Одеського університе-
ту – Б. Негруца (курс радіотехніки та електротехніки) та Н. В. Махоткін (тео-
ретична механіка). У 1938 р. на кафедру прийшли працювати М. О. Довгял-
ло та Д. А. Кремінний. Викладачем кафедри також був В. А. Сафонов. У кінці
1930-х рр. кафедру фізики предствляли 8 викладачів і 3 лаборанти – З. В. Сев-
ренок, І. І. Бронін і Боленко266.

Кафедра математики також була заснована ще в ЧІСВ, коли на ній пра-
цювали К. О. Демченко, М. І. Голубєв і С. А. Базилевський. Упродовж 1934–
1935 рр. у зв’язку із реорганізацією вишу в педінститут на кафедру були на-
правлені молоді фахівці-асистенти – Б. П. Матковський, Ф. М. Засульський,
Б. Я. Фікслер, І. М. Каган і два професори – Чемолосов і Сумневич (певний
час була завідувачкою кафедри). Окрім того, співробітниками кафедри мате-
матики на цьому етапі були І. Т. Григор’єв, Н. В. Махоткін, Налісний, Філь,
Доня. За спогадами завідувача Черкаським райвно (із 1946 р.) Кирила Гна-
товича Волощенка, котрий навчався на черкаському фізматі впродовж 1932–
1936 рр., «це було найприємніше в моєму житті тому, що здійснилася моя
мрія вступити в інститут, закінчити його і стати педагогом». Водночас він
відзначив, що «з викладачів, які працювали в той час, особливо залишилися
в пам’яті Самофалов, Свердликівський, Сумневич, Засульський, Григор’єв,
Мойсеєнко, Кряж, Бесараб та ін.»267.

На агробіологічному відділенні в ЧІСВ упродовж 1930–1933 рр., по суті,
була лише одна кафедра, що об’єднувала в собі всі цикли природничих
дисциплін (ботаніка, зоологія, хімія, сільське господарство), нею завідував
М. Ф. Дудник. Саме на її основі у педінституті був сформований природни-
чий факультет. Із 1933 р. до нього прибували нові молоді педагогічні кадри,
зокрема й випускники аспірантур інших вишів. За спогадами О. М. Дудника
(написані в 1948 р., знайдені в архіві ЧНУ), із новоприбулих фахівців (на жаль,
не згадуючи їхніх прізвищ, він веде мову про двох професорів і трьох до-
центів) чи не найбільший вплив на становлення природничого факультету
на цьому етапі мала діяльність його першого декана, завідувача кафедри зоо-
логії, кандидата біологічних наук і доцента Петра Петровича Орлова268 (за-
кінчив аспірантуру біологічного факультету Харківського університету).
____________________

266 Там само, арк. 10–13, 107, 114.
267 Архів ЧНУ [б. ф., б. оп., б. № спр.]: Тека з рукописними спогадами [без пагінації].
268 Там само.
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Прикметно, що Ф. А. Непийвода вважала «родоначальником природ-
ничого факультету» О. М. Дудника269, тоді як він сам його фундатором нази-
ває П. П. Орлова. Якраз талановитий випускник ЧДПІ (1941 р.) і сталінсь-
кий стипендіат наприкінці 1930-х рр. О. М. Дудник став після війни тим
деканом, який відроджував природничий факультет в інституті. Водночас
саме з П. П. Орловим у середині 1930-х рр. була пов’язана докорінна перебу-
дова навчально-наукової роботи на факультеті (зокрема, саме його старання-
ми в 1936 р. до того «агробіологічний відділ» отримав статус «природничого
факультету»270). Унаслідок цього з’явилися вже окремі кафедри зоології, бо-
таніки та хімії. Останню до 1941 р. очолював Арон Ісакович Крутман, який
викладав курс органічної хімії. Окрім нього, на кафедрі працювали доцент
Олександр Петрович Лапа (неорганічна і аналітична хімія), у 1940–1941 рр.
професор Несмелов-Януковськй271 та інші викладачі.

Кафедру ботаніки очолював Е. Г. Демчук (до 1937 р.), а потім – до ве-
ресня 1938 р. – Іван Павлович Охват, до вересня 1939 р. – кандидат біоло-
гічних наук, доцент Іван Опанасович Коломійцев (викладач ботаніки; був
призначений на цю посаду після завершення аспірантури в Ленінграді; після
війни – доктор біологічних наук, професор, зав. каф. фізіології рослин Київсь-
кого університету). Із вересня 1939 р. завідування прийняв професор Василь
Семенович Михайловський, який читав курс фізіології рослин. Окрім нього,
цю дисципліну викладала і професор Л. Г. Проценко. Усі названі викладачі
працювали в інституті до початку війни, а окрім них, спіробітниками кафедри
були кандидат біологічних наук, доцент Етель Михайлович Пінсквер, Юдаєв,
П. Я. Мороз і асистенти Г. П. Кононенко та Іван Карпович Пономаренко.

Кафедру зоології, як уже відзначали, очолював декан природничого
факультету П. П. Орлов – «глибоко ерудований спеціаліст і майстер лекторської
роботи»272, безпосередньо викладаючи курси зоології та дарвінізму. Асистентом
на кафедрі працювала й випускниця біологічного факультету Харківського уні-
верситету Т. П. Столяренко. Кафедра також забезпечувала викладання фізіо-
логії та анатомії людини, проте штатного викладача не було. Натомість курс
читали на погодинній основі запрошені лікарі-медики. Зокрема, в останні три
передвоєнні роки її викладав лікар-ветеринар П. С. Бойко, а штатним виклада-
чем фізіології людини була Т. Г. Брезгунова. Геологію кілька років викладав «наїз-
дом з Києва» О. С. Артюх, а в 1938–1941 рр. цю дисципліну вела В. С. Довбня.

Отже, можна відзначити, що в довоєнний період на природничому
факультеті склався творчий працездатний колектив, який заклав міцний і
професійний фундамент у справі підготовки педагогічних кадрів. Загалом у
період 1934–1941 рр. природничий факультет підготував 353 випускники
____________________

269 Непийвода Ф. А. Наші випускники у культурному процесі відродження України // Ук-
раїнська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: матеріали Шостих Всеукраїнсь-
ких історичних читань. Кн. 2. – Київ; Черкаси, 1997. – С. 41.

270 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 10, спр. 11, арк. 15.
271 Там само, арк. 168.
272 Там само, арк. 16.
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(1934 р. – 22, 1935 р. – 32, 1936 р. – 48, 1937 р. – 42, 1938 р. – 57, 1939 р. – 71,
1940 р. – 43, 1941 р. – 38)273.

Істотно покращив забезпечення навчального процесу переїзд Черкась-
кого педінституту до нового просторого корпусу, у якому природничий фа-
культет зайняв усе південне крило. Кабінети та лабораторії факультету пост-
ійно поповнювали приладами, складною апаратурою та реактивами для
хіміків, що дозволило наживо перейти до експериментів під час лаборатор-
но-практичних занять. Окрім того, був створений і зоологічний музей, що
«представляв фауну в переважній кількості місцевого краю». Експозиції му-
зею нараховували біля 1500 експонатів. Із усього СРСР (за спеціальними за-
мовленнями) до лабораторій і кабінетів природничого факультету почали
надходити різноманітні навчальні об’єкти: з біостанцій – зоологічні, з ботан-
ічних садів – насіння та саджанці окремих видів флори, що мали призначен-
ня для інтродукції в умовах Черкащини.

Художники майстерно оформили навчальні таблиці та схеми. Чимало
посібників під керівництвом викладачів безпосередньо виготовили студен-
ти. Найбільш швидкими темпами відбувалося створення зоологічного кабі-
нету, котрий за два роки (1936–1937) був повністю забезпечений усіма необ-
хідними таблицями, а невдовзі й різними «мокрими препаратами», колекці-
ями з безхребетних тварин, опудалами птахів і звірів місцевої фауни, акварі-
умами та куточками для живих тварин.

Не можна не відзначити й початок активної науково-дослідної роботи
студентів на факультеті. Істотну роль у цьому процесі відігравали гуртки зоо-
логії та хімії. До того ж варто згадати, що кращі студентські роботи (зокрема,
О. М. Дудника «До питання про сільськогосподарське значення граків» і
П. Я. Куцевіла «Герпетофауна Черкаського та суміжних районів») одержали
найвищі оцінки від спеціалістів Київського й Одеського університетів, а відтак
були надруковані в «Науковому збірнику Черкаського педінституту» (1941 рік,
випуск 1). Особливо важливо наголосити, що це був перший (!) в історії
Черкаського університету збірник наукових праць, який вийшов друком. Того
ж року був опублікований і другий випуск збірника, підготовлений колекти-
вом фізико-математичного факультету.

На особливу увагу заслуговує заснування в 1936 р. у межах природни-
чого факультету Черкаського державного педагогічного інституту Ботанічно-
го саду (Агробіостанція з 1956 р.) на площі 10 гектарів, що також стало заслу-
гою П. П. Орлова. До більшовицького перевороту ця земля була приватною,
на ній господар вирощував плодовий сад. Однак комуністична влада, відібрав-
ши в 1917 р., передала її згодом Черкаській сільськогосподарській артілі «Го-
родник». У 1936 р. влада передала цю землю ЧДПІ з метою використання її
в навчальних цілях274. На той момент більшість плодових дерев уже була ви-
корчувана, а ті що лишилися перебували у вкрай занедбаному стані. До того
____________________

273 Архів ЧНУ [б. ф., б. оп., б. № спр.]: Тека з рукописними спогадами [без пагінації].
274 Дудник О. М., Охват П. І. До 20-річчя агробіостанції Черкаського державного педагогіч-

ного інституту. // Наукові записки Черкаського державного педагогічного інституту / редкол.:
О. В. Тканко (відп. ред.) та ін. – Черкаси, 1957. – Т. ХІ. – С. 195–196.
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ж земля була виснажена щорічними посівами городніх культур без внесення
органічних і мінеральних добрив. Наукові співробітники кафедри ботаніки
вирішили закласти на цій площі ботанічний сад, що водночас створило спри-
ятливі умови для проведення науково-дослідної роботи як студентів, так і
науковців кафедри.

На довоєнному етапі роботу в ботсаду проводили за кількома напря-
мами: насадження «мічурінського плодового саду», організація дендропарку,
вирощування тропічної та субтропічної флори в теплицях і проведення
дослідів на рослинах у вегетаційному будинку. Зокрема, дендропарк мав три
відділи, у яких дерева та кущі групували відповідно до природної зональ-
ності території України: степова зона, лісостепова та Полісся. Завдяки цьому
студенти природничого факультету мали можливість вивчати морфологічні,
біологічні особливості та систематичні ознаки ряду видів деревної та кущо-
вої флори275. Цікаву деталь наводить у своїх спогадах О. М. Дудник. Уже в 1938–
1939 рр. ботсад став лідером із вирощування кок-сагизу та з’ясування умов
його культивування через Черкаський райземвідділ у сусідніх колгоспах276.

Річ у тім, що кок-сагиз (лат. taraxacum kok-saghyz) – невеличка росли-
на (родина айстрових), схожа на кульбабу, є каучуконосом, а найбільше
її молочний сік (латекс) містить коріння (біля 12%). Із запровадженням ін-
дустріалізації в Радянському Союзі постала гостра потреба в гумі, котру ма-
сово почали використовувати в різних сферах – колеса, заводське устатку-
вання, чоботи тощо. Основними постачальниками каучуку, з якого й роблять
гуму, на той момент були колонії «капіталістичних країн» у Південній Аме-
риці й Африці, але коштів на купівлю там соку дерева Гевеї не було. У такій
ситуації Й. Сталін поставив перед ученими завдання виявити каучуконосні
рослини на території СРСР, і серед рослин, які синтезують каучук, найкра-
щим виявився якраз кок-сагиз.

Однак ця рослина є ендеміком Казахстану і в природному стані росте
на дуже обмеженій території в 10 тис. кв. м. Коли ж сам Й. Сталін назвав цю
рослину чи не найстратегічнішим продуктом, кок-сагиз був уведений у куль-
туру з 1933 р., зокрема й в УСРР, де під нього виділяли найкращі орні землі.
Зокрема, в Україні промисловий вихід кок-сагизового каучуку з 1 га стано-
вив біля 200 кг. Проте культивування цієї «стратегічної» рослини, що прохо-
дило практично вручну, було вельми проблематичним, особливо збирання
насіння – адже, як і в кульбаби, за найменшого вітерцю воно на парашутиках
розліталося по всьому полю. Окрім того, проблемою стало й те, що в нашо-
му кліматі кок-сагиз почав мутувати, і вихід каучуку знижувався до 6%. Кол-
госпники відразу зненавиділи як сам кок-сагиз, так і агротехніку його виро-
щування. Серед них навіть виник жарт: «Спасибі Сталіну-грузину, що озув
всіх нас в резину». Сьогодні кок-сагиз уже не вирощують, оскільки з 1960-х рр. у
промисловості була запроваджена технологія виробництва синтетичного
каучуку.
____________________

275 Там само. – С. 196–197.
276 Архів ЧНУ [б. ф., б. оп., б. № спр.]: Тека з рукописними спогадами [без пагінації].
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Окрім «сталінського каучуківництва», черкаський ботсад небезуспішно
впроваджував також «мічурінські методи та досягнення в галузі селекції пло-
дових культур». Заради цього майже половина його території (4 га) була відве-
дена під «мічурінський сад», який насамперед був створений як навчальна
база для дослідницької роботи студентів. Активне насадження саду тривало
до початку війни, а посадковий матеріал завозили з різних розсадників пло-
дових культур і передусім з Мліївської науково-дослідної станції садівництва.
За клопотанням адміністрації Черкаського педінституту, НКО УСРР виділив
кошти на спорудження в ботанічному саду вегетаційного будинку 6х8 м, фо-
топеріодичного будинку 6х6 м і двох теплиць із корисною площею 125 кв. м,
які були введені в експлуатацію впродовж 1937–1938 рр.277

Вегетаційний та фотоперіодичний будинки використовували для про-
ведення навчальної та науково-дослідної роботи студентів природничого
факультету, студентських гуртків і наукових співробітників кафедри ботаніки
стосовно фізіології рослин і рослинництва загалом. У теплицях вирощували
тропічну та субтропічну флору. У них студенти мали (і мають дотепер!) мож-
ливість вивчати морфологічні та біологічні особливості багатьох видів рос-
лин тропічної флори. На жаль, початок війни перервав усю роботу, а за роки
німецької окупації ботсад прийшов у цілковитий занепад. До того ж, німці
викопали та вивезли велику кількість рослин як з дендропарку, так і з мічу-
рінського саду. Відтак після війни працівникам і студентам природничого фа-
культету довелося все робити заново. Утім не важко переконатися, що вже
від початку свого заснування Ботанічний сад перетворився на потужну
навчально-наукову одиницю Черкаського педінституту, ставши справжньою
науковою лабораторією державного масштабу.

Не менш важливе значення на довоєнному етапі, особливо за умов
згортання українізації, посилення русифікації та репресій національної куль-
турної еліти, мала діяльність єдиного гуманітарного факультету. Від моменту
заснування філологічного факультету в Черкаському педінституті на ньому
працювала одна кафедра – літератури та мовознавства. Вона об’єднувала у
своєму складі викладачів української, російської та зарубіжної літератури та
української й російської мов. Ще з моменту функціонування ЧІСВ ця кафедра
була укомплектована колишніми співробітниками педтехнікуму й частково
шкільними вчителями міста. Жодного професора чи доцента (а відповідно й
жодного доктора чи кандидата наук) на ній не було. Загалом штат складався
з 12 викладачів і 2 лаборантів. Показово, що з персоналу лише два викладачі
були членами ВКП(б), тоді як решта – безпартійні278.

Завідувачем кафедри був Іван Павлович Майстренко. Курси українсь-
кої та зарубіжної літератури викладали Віра Миколаївна Засульська, Неоніла
Микитівна Черевань, Ольга Авенірівна Троцюк. Мовознавчі дисципліни
читали Юлія Григорівна Мандзюк, Григорій Сергійович Терлецький, Марко
Володимирович Арінштейн. У 1939 р. до колективу кафедри увійшов ще один
____________________

277 Дудник О. М., Охват П. І. Вказ. праця. – С. 197.
278 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 10, спр. 11, арк. 19–20, 177.



84

×åðêàñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Á. Õìåëüíèöüêîãî: ñòîë³òíÿ ³ñòîð³ÿ

викладач української мови та літератури – Михайло Федорович Кашуба. У
тому ж 1939 р. на факультеті була створена окрема кафедра мовознавства, на
якій викладачами української мови були М. В. Арінштейн, М. Ф. Кашуба,
Г. С. Терлецький, Парасунько, а російської – Ю. Г. Мандзюк, О. Н. Савченко
та П. П. Власенко279. Більшість із перелічених викладачів філологічного
факультету паралельно викладали ще й в Учительському інституті.

Оскільки й у другій половині 1930-х рр. як в усій країні, так і в регіоні
відчувався істотний брак педагогічних кадрів, НКО змушений був розширю-
вати мережу вищих педагогічних закладів. Унаслідок цього в 1938 р. при
ЧДПІ був відкритий ще й Учительський інститут з дворічним терміном на-
вчання з єдиним мовно-літературним факультетом, який мав готувати вчи-
телів української та російської мови та літератури для 5–7 класів семирічної
школи. Після війни на ньому були засновані також фізико-математичний і
природничо-географічний факультети.

Цікаво, що в 1939 р. філологічний факультет педінституту був ліквідо-
ваний (поки що, на жаль, ми не встановили причину цього), а його студен-
ти та викладачі були переведені до Київського педінституту. Відтак у Черка-
сах залишився лише мовно-літературний факультет Учительського інститу-
ту. Проте вже влітку наступного 1940 р. знову відбувся набір на філологічний
факультет ЧДПІ280. Показово, що чимало його співробітників на цьому етапі
значно активізували науково-дослідну діяльність, готуючись до захисту ди-
сертацій, але початок війни дещо відтермінував цей процес.

 Можна впевнено констатувати, що саме передвоєнний етап розвитку
філологічного факультету сприяв його перетворенню на серйозний науко-
вий осередок і потужний навчальний центр. Зокрема, тільки впродовж 1935–
1940 рр. факультет підготував 239 майбутніх учителів (1935 р. – 42, 1936 р. –
39, 1937 р. – 38, 1938 р. – 36, 1939 р. – 42, 1940 р. – 42)281, не враховуючи
випускників ще й Учительського інституту. Загалом на 1940 р. у Черкаському
педінституті здобували вчительський фах 1094 студенти денного відділення
та 2692 студенти заочного відділення. До початку війни інститут встиг ви-
пустити зі своїх стін понад 1100 кваліфікованих учителів, що засвідчило його
перетворення на цьому етапі у важливий центр підготовки освітянських
кадрів і наукової роботи.

Не можна не згадати й поступового, але впевненого розвитку в пере-
двоєнне десятиліття Бібліотеки Черкаського педагогічного інституту. Від ЧІСВ
вона отримала біля 8 тис. примірників книг з історії, педагогіки, філологічних
наук, іноземних мов, біології, фізики, математики. Нарощування фондів ви-
сокими темпами водночас пояснюється багато в чому централізованим по-
стачанням навчальної та наукової літератури з боку НКО УСРР. Тому на 1934 р.
бібліотека інституту нараховувала вже біля 30 тис. томів, а якісний склад її
фонду повною мірою відповідав профілю закладу вищої освіти. Із відкриттям
філологічного факультету значно збільшився обсяг художньої літератури як
____________________

279 Там само, арк. 195.
280 Там само, арк. 174.
281 Архів ЧНУ. – [Част. І.], арк. 5 [пагінація автора].
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вітчизняної, так і зарубіжної. На початку 1940-х рр. Бібліотека ЧДПІ налічу-
вала вже понад 80 тис. одиниць фахової літератури, але, на превеликий жаль,
більшість цієї книгозбірні загинула в полум’ї Другої світової війни282. Хоча,
якщо вірити відомостям друкованого органу Черкаської районної управи «Ук-
раїнська думка», на 1942 р. бібліотека інституту мала понад 150 тис. томів у
фонді відкритого доступу та 38 тис. – в архівному фонді. Відповідно до галу-
зей – 70 тис. з природознавства та математики й понад 20 тис. з філології283.

Успішне зростання інститутської бібліотеки багато в чому залежало від
її очільника, котрим від 1934 р. і до початку війни був Наум Мойсеєвич Біло-
стоцький284. Сьогодні нам навіть важко собі уявити, яким було його почуття,
коли після кількарічної німецької окупації міста він повернувся до «своєї» інсти-
тутської бібліотеки та змушений був її організовувати майже з нуля, перебува-
ючи на посаді її завідувача до 1948 р., коли його замінив випускник інституту
В. О. Романов. Варто згадати, що в роки окупації, незважаючи на небезпеку,
чимало зусиль задля збереження бібліотеки педінституту доклали її праців-
ниця Скоркіна та помічниця коменданта навчального корпусу ЧДПІ П. В. Мед-
ведєва, яка залишилася в Черкасах і брала активну участь у підтримці тих
викладачів, котрі були в підпіллі. Відомо також, що вона підтримувала в цей
час і заступника директора інституту із заочної освіти М. Г. Потоцького285.
Щоправда, не останню роль у збереженні частини колишньої бібліотеки пе-
дінституту відіграло й утворення на його місці в роки окупації Черкась-
кого національного педагогічного інституту (листопад 1941 р.).

4.3. Особливості навчального процесу

Побудова Й. Сталіним тоталітарної держави доволі відчутно позначи-
лася на сфері вищої освіти, що в 1920–30-х рр. перебувала в стані перманен-
тного реформування. Насамперед це було помітно у сфері державної політи-
ки щодо формування студентського контингенту, із посиленим акцентом на
класовий принцип. Однак прагнення максимально «пролетаризувати» виші
не принесло очікуваних результатів, попри те, що в соціальному складі вступ-
ників поступово зростала кількість представників робітничої та селянської
верств. Такий підхід зберігався до середини 1930-х рр., хоч за квотами до
студентського контингенту вже могли потрапити не лише діти пролетарів і
селян, але й службовців, інтелігенції та кустарів, що свідчило про певну де-
мократизацію вищої освіти. Водночас саме педагогічні виші мали найбільшу
частку держзамовлення, з огляду на реальну потребу у вчительських кадрах
на цьому етапі. Проте дуже часто вони не виконували планів набору, в тому
числі й черкаський педвиш.
____________________

282 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 10, спр. 11, арк. 237.
283 Медалієва О. З., Силка Н. Ю. Наукова бібліотека Черкаського національного університе-

ту ім. Б. Хмельницького: від джерел до сьогодення // Черкаський національний університет: історія
і сучасність: мат. конф., присв. 85-річ. ювілею ЧНУ. – Черкаси, 2007. – С. 95.

284 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 10, спр. 11, арк. 237.
285 Там само, арк. 27.
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Більшість місць у навчальних закладах бронювалася для робітфаківців,
тисячників, випускників підготовчих курсів, а на решту вільних місць оголо-
шувався конкурс. При зарахуванні до ВНЗ на основі вільного прийому пере-
вага віддавалася робітникам і трудовому селянству, комуністам і комсомоль-
цям. Тому в дійсності реалізувати право на отримання вищої освіти в той час
було не так уже й легко. У встановлених урядом вимогах прийому простежу-
вався чіткий політичний підтекст, за яким перевага при вступі мала надава-
тися членам партії та комсомольцям, які в наступному мали «правильно»
впливати на освітній процес і усіх його учасників. НКО УСРР надсилав навіть
спеціальні листи, котрими вимагав зараховувати на навчання у педвиші пред-
ставників названих категорій, які мали середню освіту, навіть без іспитів. Такі
листи надходили й до ЧІСВ, від якого вимагалося, «зважаючи на можливість
підготовки педагогічних кадрів.., розгорнути широку роботу по вербовці комсо-
мольців». Поряд із цим докладалися й вимоги «розверстки прийому», де зазна-
чалася кількість партійців і комсомольців, які належало взяти на навчання286.

Зі свого боку, ЧІСВ (як і решта педвишів республіки) мав постійно з’я-
совувати реальні можливості стосовно набору на перший курс та надсилати
офіційну інформацію до НКО. Одна з них засвідчила, що на осінь 1931 р.
черкаський соцвих може «мати повністю набір 4-х відділів» у кількості 120 абі-
турієнтів (по 30 – на кожний), а от з «пропускною здатністю кабінетів гірше».
Втім, із другого боку, інститут переконував: «Запроваджуємо безперервну
п’ятиденку та безперервний рік з двома наборами (вересень і лютий)... і це
дає ще 2 вільні авдиторії (щодня 2 курси), а з лютого, коли перші курси весня-
ного набору перейдуть на 2-й [курс] і виїдуть на практику, то додатково буде
вільних 2 аюдиторії, тому на весняний набір теж можна буде зробити набір
на всі 4 відділи»287. Звісно, подібна «штурмовщина» аж ніяк не сприяла ста-
більності та належній якості навчального процесу.

Одночасно класово-правильний набір до ЗВО контролювався рядом
інших обмежень: плата за вступні іспити (1–30 крб., виходячи з соціального
статусу); квота на вступ для малокваліфікованих вчителів, що не дозволяло
сільським учителям потрапити на навчання, чим вони прикріплювалися до
свого місця роботи, залишаючись на селі; обмеження для випускників пед-
технікумів, які мали відпрацювати на виробництві три роки після навчання;
регіональність (молодь могла вступити до вишу тільки зі свого району)288

тощо. Багато в чому саме ці чинники були ключовими в контексті щорічних
провалів педвишами урядових планів набору.

Крім цього, залишалося в силі й положення НКО 1927 р., що визнача-
ло вікові обмеження для навчання у ЗВО (лише від 16 до 30 років) та закріпи-
ло як необхідний трирічний виробничий стаж на денні та дворічний – вечірні
відділи. А-от набір жінок і чоловіків здійснювався на паритетній гендерній
____________________

286 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 25–27.
287 Там само, арк. 102, 106–107.
288 Комарніцький О. Б. Студентство педагогічних навчальних закладів Радянської України в

умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.): дис. ... д-ра. іст. н.: 07.00.01. – Ка-
м’янець-Подільський, 2017. – С. 85, 97.
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основі, тоді як за «національною ознакою» перевага надавалася українцям,
що було цілком логічно в умовах проведення політики «коренізації». Ще од-
ним аспектом, який позначався на недоборах, була не престижність серед
«пролетаріату» та комсомольців у той час малооплачуваної вчительської про-
фесії. Тому так само як і сьогодні, в 1930-х рр. черкаському педвишу потрібно
було досить наполегливо «заманювати» до себе студентську молодь, аби
вижити. Частково «магнітом» для абітурієнта слугувала стипендія та пайок,
які стимулювали ставати студентом за умов економічної розрухи та Голодо-
мору. З часом для розширення колективу студентів почали застосовувати
методи примусової мотивації289. Причому примушували й викладача, якому
студент був потрібний для відкриття групи, що враховувалося під час нараху-
вання годин за читання пар.

У цілому, комплектування тогочасних педвишів відбувалося переваж-
но за рахунок випускників професійних і трудових шкіл, освітній рівень яких
був доволі низьким. Натомість саме від 1930 р. серед контингенту студентів,
«нарешті», почав домінувати робітничо-селянський елемент (за підрахунка-
ми Г. Ясницького290 – 70,1 %). З огляду на це, від середини 1930-х рр. «класо-
вий принцип» комплектування педвишів втрачає актуальність, експеримент
з пролетаризації закінчується, а студентське середовище було вже майже од-
норідним і не становило загрози масового інакодумства. Тому РНК СРСР
Постановою від 29 грудня 1935 р. «Про прийом до вищих навчальних зак-
ладів і технікумів» скасував встановлені для вступу обмеження, «зв’язані з
соціальним походженням осіб, які поступають в ці навчальні заклади, або з
обмеженням у правах їх батьків»291. Відтепер до інституту приймали всіх гро-
мадян, які успішно склали вступні екзамени і пройшли за конкурсом, хоча
більшовики й надалі турбувалися про посилення в рядах студентів «пар-
тійно-комсомольського прошарку».

Від 1937 р. почала діяти єдина система випробувань для вступу у педа-
гогічний ЗВО (залежно від спеціальності): українська та російська мови (пись-
мовий твір), граматика, література, екзамен з мови, якою ведеться викладан-
ня, політграмота, математика, фізика, хімія, іноземна мова (англійська, німець-
ка, французька на вибір абітурієнта). Останнє, зокрема, засвідчує оголошен-
ня про набір у ЧДПІ від 1940 р.292 Від складання конкурсних іспитів звільня-
лися золоті та срібні медалісти. Звісно, це значно збільшило кількість вступ-
ників до педвишів. Приміром, влітку 1935 р. Черкаський педінститут у «Тер-
міновому повідомленні про хід набору» вказував, що подано вже 464 заяви,
хоч кампанія тільки розпочалася (показово, що з цих заяв лише 28 належали
до графи «Робітники та їхні діти»). Водночас на цьому етапі високі цифри
набору демонстрував і робітфак при ЧДПІ293.

Як у 1920-х, так і в 1930-х рр. освітній рівень абітурієнтів залишався
____________________

289 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 162.
290 Ясницький Г. І. Розвиток народної освіти на Україні (1921–1932 рр.). – Київ, 1965. – С. 202.
291 Збірник наказів НКО. – 1936. – № 2. – С. 2.
292 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 12, арк. 1.
293 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 26, арк. 59, 66–69.
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надзвичайно низьким, а сама радянська держава називала студентів «про-
дуктом педагогічних курсів» і зауважувала, що їхні вихованці за рівнем освіти
були гіршими за випускників царських учительських семінарій та інститутів.
По суті до інститутів соцвиху за офіційною статистикою йшли найменш здібні
та найменш підготовлені абітурієнти, а влада характеризувала їх як «забрако-
ваних в інших вузах». Ситуацію погіршували й накази НКО про необхідність
приймати до педагогічних вишів робітників і селян за будь-яких умов, навіть
у разі провалу на іспиті з двох дисциплін. При цьому самі викладачі педуста-
нов сприймали посередніх абітурієнтів м’яко кажучи з важкістю. Особливо
гострою для тогочасного контингенту студентів була проблема загальної,
зокрема мовної грамотності. На цю обставину в наказі від 14 квітня 1934 р.
звернув увагу навіть нарком освіти УСРР В. Затонський, заборонивши ви-
дачу дипломів студентам, які не знали правопису і пунктуації294.

Слабко підготовлений при вступі контингент абітурієнтів з часом пе-
ретворювався на досить істотний сегмент випускників, які й надалі мали
низький рівень підготовки, а частина студентів через незадовільну успішність
так і не могла завершити навчання. Відтак другорічництво і особливо «хвос-
ти» стали, на жаль, масовим і буденним явищем, а комуністи і комсомольці
посідали у цьому «невідповідно високе місце», хоча, звісно, ніхто про це
відкрито не говорив. Загрозливих масштабів набували відсіви і «дезертир-
ство» студентів. Завдання зупинити відсів пролетарської молоді з педінсти-
тутів було надзвичайно складним, оскільки основними причинами «дезер-
тирства» були не лише матеріальні труднощі, але й низький загальноосвітній
рівень студентів.

Звісно, головною причиною неуспішності студентів з низки дисциплін
була їхня недостатня підготовка ще до вступу, що чудово усвідомлювали й
представники більшовицької влади295. Однак не лише погана підготовка була
наслідком такої ситуації. Так, причинами низького рівня знань і студентів, і
випускників були і надміру прискорене навчання, і експериментаторство у
вищій школі, і класовий підхід, внаслідок якого за бортом лишилася здібна
молодь непролетарського походження, і слабка матеріальна база ЗВО, і залу-
чення студентів під час навчання до участі у різних господарських і політич-
них кампаніях296. Зокрема, серед причин неуспішності були також часті мо-
білізації викладачів і студентів на допомогу селянам під час посівної і зби-
ральної сільськогосподарських кампаній, завантаження громадськими та
іншими дорученнями, важкий матеріальний і моральний стан молоді, особ-
ливо під час Голодомору.

Крім цього, до таких чинників можна віднести складну побутову си-
туацію. Скажімо, й у 1930-х рр. залишалася чимала проблема з електропос-
тачанням, точніше з його відсутністю, що змушувало студентів готуватися
при каганцях або пропускати заняття у темний період року. Наприклад, до-
____________________

294 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 249–250; Комарніцький О. Б. Студентство... – С. 149.
295 Скрипник М. О. Вибрані твори. – Київ, 1991. – С. 403.
296 Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.) в 3 т. / ред. Ю. Курносов

та ін. Т. 2. – Київ, 1994. – С. 31.
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волі часто залишалися без освітлення навчальні корпуси і гуртожитки Чер-
каського ІСВ297. Напруженим залишалося й становище з опаленням, через
що студентів відпускали на позачергові канікули або використовували у на-
вчальному процесі лише частину аудиторій.

Ситуація дещо почала змінюватися від середини 1930-х рр., особливо
коли в травні 1935 р. Й. Сталін видав нове гасло – «кадри вирішують все!».
Лише відтоді в уряді звернули увагу як на «великий недолік» – недостатню
підготовку абітурієнтів. Зокрема, у спільній постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б)
«Про роботу вищих навчальних закладів і про керівництво вищою школою»,
прийнятій у червні 1936 р., зазначалося: «Замість ретельної перевірки знань
кожного вступника до вишу, директори вишів, в гонитві за виконанням вста-
новлених контингентів прийому, знижують рівень вимог до поступаючих.
Внаслідок цього склад студентів засмічується малописьменними, випадко-
вими людьми»298.

Проте і надалі ефективне вирішення проблеми організації навчального
процесу заступалося словесною риторикою і гаслами. Позбавлені необхідної
реальної допомоги, колективи вишів змушені були самотужки вирішувати
численні проблеми, в тому числі й найважливішу з них, яка прийшла разом
зі спецнаборами – надзвичайно низький рівень загальної освітньої підготов-
ки пролетарської молоді. При цьому викладачі змушені були пристосовува-
тися до вимог партноменклатури, брати участь в експериментах з методами
навчання та оцінювання знань, зараховувати дисципліни навіть у разі неви-
конання студентами елементарних вимог. У середовищі студентів методич-
но і цілеспрямовано насаджувався нігілізм щодо професорської корпорації,
фіксувалися випадки тиску на викладачів299.

Більше того, зважаючи на слабкий рівень своїх студентів, у процесі на-
вчання викладачі й самі втрачали будь-яку фахову зацікавленість, адже зму-
шені були спрощувати навчальні програми, знижувати вимоги на екзаменах
і заліках, що своєю чергою істотно погіршувало якість підготовки майбутніх
учителів. Поряд із цим, НКО знав про домінування некваліфікованого педа-
гогічного складу у більшості педагогічних вишів республіки та навіть заува-
жував, що тільки Київ, Харків і Одеса були більш-менш забезпечені високо-
професійними професорами та лекторами, тоді як у решті працювали «дру-
гокласні викладачі»300. Звісно, уряд намагався підняти інтелектуальний рівень
периферії, направляючи туди, скажімо, «центрових» аспірантів і доцентів, але,
зрештою, визнавав, що навіть кращі з кращих у провінції також деградували.

Необхідно враховувати, що 1930-ті рр. – це час двох перших «п’ятирі-
чок» і невиконання плану (в тому числі, з підготовки вчителів) тягло за со-
бою сумні наслідки. З огляду на це, керівництво педвишів робило чимало
поступок студентам, які мали академзаборгованість, переносило складання
____________________

297 ЦДАВО, ф. 166, оп. 11, спр. 150, арк. 142.
298 Правда. – 1936. – 24 червня. – С. 1.
299 Рябченко О. Л. Студентство 1930-х років: практики повсякденності // Українське радянсь-

ке суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя: колективна монографія / відп. ред.
С. В. Кульчицький. – Київ, 2012. – С. 695.

300 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 255.
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екзаменів та заліків. На шляху до забезпечення народного господарства вчи-
телями, від початку 1930-х рр. постійно скорочувалися терміни навчання у
виші, були скасовані дипломні роботи, заліки, відкинуті окремі дисципліни
або зменшено час на їхнє опрацювання301. Тому студентам уже не доводило-
ся декілька разів складати дисципліни – їх ніхто не мав права «вигнати»,
навіть коли вони нічого не знали. Щоправда при цьому постійно приділяла-
ся посилена увага допомозі слабким студентам, яка практикувалася у різних
формах. Зокрема, були гуртки допомоги невстигаючим, у яких роботу про-
водили і викладачі, і студенти-відмінники. Найбільш активних студентів ма-
теріально заохочували: нагороджували грамотами, бюстами Леніна, путів-
ками у будинки відпочинку, на курорт, преміювали місячним безкоштовним
харчуванням, черевиками, калошами, сорочками, надавали фінансову допо-
могу, в кімнати гуртожитків, де мешкали кращі в навчанні, проводили ра-
діо302 тощо. Як правило, нагороди вручали напередодні державних чи рево-
люційних свят.

Разом із тим, для підвищення академуспішності та боротьби з прогула-
ми широко застосовувалися також методи адміністративного і громадського
впливу. Досить популярними стали так звані «чорні дошки», на яких вивішу-
валися прізвища студентів і кількість прогуляних ними годин занять. На «чер-
воних дошках» були «передовики» та «ударники» навчання. Із запроваджен-
ням диференційованої стипендії, почали застосовувати й «економічні санкції»,
наприклад, зменшення норм забезпечення цілим групам, що допомагало зве-
сти прогули до мінімуму. Крім цього, за вимогами НКО, домогтися підви-
щення успішності студентів намагалися за допомогою організації соцзмаган-
ня й ударництва, які в дійсності були здебільшого популістськими заходами в
контексті пристосуванства до вимог партії. Архівні документи свідчать, що
всі подібні заходи мали місце й у черкаському педвиші (і в ЧІСВ, і в ЧДПІ).
Особливо показовими є протоколи засідань академічних груп, надані дека-
натам, у котрих зображено, як студенти самостійно обговорювали проблеми
академуспішності, дисципліни, прогулів, спізнень, упровадження соцзмагань,
виносили догани та записували своїх побратимів «як зривщиків» на «чорну
дошку»303. Відповідні студентські здобутки зафіксовані також у журналах об-
ліку занять і протоколах щодо затвердження результатів сесій304.

Від початку 1930-х рр. запровадили і практику прикріплення успішних
студентів до невстигаючих (за тогочасним студентським «новоязом» – «бук-
сири»). Втім, вона теж була малоефективною та не протривала довго, ос-
кільки обидві сторони, як правило, уникали одна іншу. Звісно, всі ці заходи
були марними, адже посереднім студентам важко було домогтися успіхів в
умовах постійних «проривів», коли замість навчання вони марно витрачали
час і енергію через неузгодженість дій чиновників і адміністрацій інститутів,
____________________

301 Студент революції. – 1930. – № 11. – С. 11–12.
302 Пролетарський привіт кращим студентам-ударникам // Кузня освіти. – 1930. – 20 листопа-

да (№ 3). – С. 3; За комуністичне виховання. – 1936. – 16 січня (№ 2) – С. 1.
303 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 64, арк. 13–18.
304 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 19, 47, 48.
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які намагалися будь-що виконати численні абсурдні, але ідеологічно витри-
мані приписи та директиви305.

Від початку 1930-х рр. все відчутнішими стали й негативні наслідки
надмірного багаторічного заохочення партійними органами «ширнармас»,
зокрема у вигляді введення в усіх педвишах колегіального управління через
педагогічні ради: постійне втручання студентських, профспілкових, комсо-
мольських, партійних організацій в адміністративно-навчальні рішення та
розпорядження дирекцій педвишів, що перешкоджало стабільності та нор-
мальності організації навчального процесу. Відтак, уже на початку 1930-х рр.
уряд вжив заходів щодо негайного відновлення «принципу єдиновладдя» у
виші, згідно з яким за всю навчальну, адміністративну та господарську
діяльність мав відповідати винятково директор інституту. Крім цього, НКО
затверджувалась «одноособовість у всій системі керівництва навчальним
закладом, факультетами, відділами тощо»306.

Докорінні зміни в організації навчання сталися після ліквідації в 1932 р.
бригадно-лабораторного методу, внаслідок чого значно зросла роль лекцій із
подальшим вивченням матеріалу в академічних групах. Тоді ж у лексиконі
студентів з’явилося слово «сесія», котра відтепер відбувалася двічі на рік. За-
боронено будь-які фіктивні заліки, зокрема й так звані «колективні». Віднов-
лювалося виконання і захист дипломних проєктів перед державною екзаме-
наційною комісією. Заборонено мобілізовувати на будь-які роботи студентів
випускного курсу, із максимальним скороченням громадського навантаження.
Обмежувалися переходи студентів (так звані «літуни») між навчальними зак-
ладами. Посилено увагу до організації та проведення педагогічної практики
й узагалі, як це не дивно на перший погляд, у педвишах, нарешті, почали
більше часу виділяти на опанування теоретичних дисциплін із педагогіки.

До кінця 1920-х рр. взагалі не було єдиних вимог щодо проведення
педагогічної практики, а кожний педвиш організовував її по-своєму. Терміни
практики, її програми були не уніфікованими, недостатньою була методична
допомога студентам з боку як райвно, так і окремих шкіл, які до того ж інколи
відмовлялися від практикантів чи використовували їх не за призначенням.
Однією з форм педпрактики була робота студентів у піонерських таборах.
Крім цього, існувала громадсько-політична, літня трудова, виробнича (інду-
стріальна) та сільськогосподарська практики. Лише в 1933 р. у педінститутах
почала закріплюватися єдність педагогічної теорії та шкільної практики.

У ЧІСВ педагогічна практика була вперше організована в 1931 р., «за
принципом кооперації», спільно з Лубенським і Вінницьким ІСВ. Після її за-
вершення в черкаському педвиші була проведена «відчитна конференція»,
котра засвідчила ряд проблемних моментів. Зокрема, розпорошеність місць,
які були базами практики, що позбавляло можливості керувати нею на місцях.
Водночас на цих базах не було місцевого педперсоналу, представники якого
могли б виступити керівниками практики. У самих школах не було чітких
навчальних планів, що також зривало проведення черкаськими студентами-
____________________

305 Рябченко О. Л. Студентство 1930-х років: практики повсякденності... – С. 685–687.
306 ДАЧО, Ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 18.
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практикантами запланованих занять. Мали місце й випадки, коли у школах
практикантів понад норму навантажували годинами й вони не встигали
готуватися до уроків.

При цьому студенти змушені були ще й брати участь у громадському
житті, вивчати організацію праці на виробництві та «боротися разом із кол-
госпом за суцільну колективізацію, за ліквідацію куркуля як кляси»307. Не див-
но, що за результатами цієї практики НКО отримав скаргу про зрив педпрак-
тики з боку названих ІСВ. Утім якраз обґрунтування з боку ЧІСВ переконали
уряд у зворотному, а його адміністрація та студенти-практиканти були визнані
стороною, що не отримали належних умов для проходження практики308.
Того ж 1931 р. ЧІСВ влаштував також екскурсію для 3 курсу в Москву та
Лєнінград «з метою продовження педагогічної практики й ознайомлення сту-
дентів з постановкою роботи в педагогічних установах» цих міст309. Показово,
що виш наполегливо вимагав від НКО налагодити й оплату праці черкась-
ких студентів-практикантів або хоча б платити їм на цей час стипендію310.

Поступово, від середини 1930-х рр. спостерігається зростання акаде-
мічної успішності та одночасне зменшення кількості прогулів студентами за-
нять. 23 червня 1936 р. Постанова РНК СРСР «Про роботу вищих учбових
закладів і керівництво вищою школою» запровадила в усіх вишах обов’язкові
державні екзамени311. Відтепер винятково державні екзаменаційні комісії на-
вчальних закладів ухвалювали рішення про видачу дипломів випускникам312.
«Типове положення» 1938 р. уже передбачало, що студенти-відмінники будуть
отримувати «дипломи з відзнакою». Загалом, наприкінці 1930-х рр. випускники
педвишів демонстрували вже досить пристойний рівень знань. Так, 1939 р.
у педінститутах успішно склали держекзамени 94,7 % (у 1938 р. – 85 %), а в
учительських інститутах – 94,9 %. Дипломи з відзнакою отримали 12 % ви-
пускників педінститутів і 10 % – учительських інститутів313. Говорячи про
специфіку організації навчального процесу, варто зауважити, що такий звич-
ний для нас його початок 1 вересня був офіційно встановлений лише з 1936 р.,
а до того цю дату довільно встановлювали органи місцевої влади (у ЧІСВ і
ЧДПІ навчальний рік, як правило, починався в проміжку між 15 вересня і
1 жовтня). Так само лише наприкінці 1930-х рр. була введена семестрова
система навчання у вишах, а до того студенти навчалися за триместрами.

Денне і тижневе навантаження студентів залежало від реформ кален-
даря314 (уведення п’яти-, шести-, семиденки315; втім, домінуючою на цьому
етапі була саме «шестиденка») і доходило до 37 годин на тиждень. Тривалість
одного заняття визначалась у 45 хв. Нерідко вишівська адміністрація регла-
____________________

307 Там само, арк. 94–96.
308 Там само, арк. 61.
309 Там само, арк. 83.
310 Там само, арк. 98.
311 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 12, арк. 36.
312 Порядок видачі дипломів про закінчення вишів // Більшовицька правда. – 1936. – 29 жовт-

ня. – С. 4.
313 Комарніцький О. Б. Студентство... – С. 197.
314 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 35, арк. 1.
315 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 39.
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ментувала робочий день студентів до хвилини, розписуючи графік підйому,
прийому їжі, відвідування занять і секцій, виконання домашнього завдання,
самопідготовку з політичних питань і навіть дозвілля. Часто студентська мо-
лодь діяльністю у гуртках замінювала освітній процес, намагаючись утекти
від перевантаження матеріалом та формами роботи. У 1930-х рр. на роз-
поділ робочого часу у бік його неконтрольованого збільшення вплинуло зап-
ровадження стаханівського руху та соціалістичних змагань між академічни-
ми групами, курсами, факультетами та інститутами. Значною проблемою
лишався графік роботи студента-заочника. На заваді якісному розподілу бюд-
жету часу стояла його професійна діяльність, перевантаження викладачів
роботою на стаціонарі, брак приміщень та навчальної літератури.

Стабільність навчального розкладу упродовж періоду, що розглядаєть-
ся, була радше винятком, аніж нормою роботи. При цьому робочий час осві-
тян ще й «роздувався» через безліч звітів, методичних нарад і різноманітних
зборів, що тривали до пізньої години. Від кінця 1920-х рр. норма роботи
педагогів складала 44 тижні на рік та 8 тижнів щорічної відпустки. Професор
працював в середньому 7 год. на тиждень, викладач – 12 год. Таким чином,
річне навантаження дорівнювало 308 год. для професорів та 528 год. для
лекторів316. У ЧІСВ, приміром, ми бачимо схожі показники (П. П. Корнієнко
– 508 год., М.Ф. Дудник – 510 год., І. П. Патока – 540 год.317 тощо). При
цьому адміністрація черкаського педвишу вживала активні заходи, аби відтер-
мінувати, скажімо, мобілізацію бодай частини своїх викладачів на хлібоза-
готівлі318. У середині 1930-х рр. викладачі мали біля 6–10 год. на тиждень,
що загалом також не дозволяло їм систематично готуватися до пар. До того
ж складання розкладу роботи викладача інколи залежало від доволі суб’єктив-
них факторів (приміром, відстань між помешканням і корпусом).

У Черкаському педінституті час від часу виникали й проблемні ситу-
ації, пов’язані з організацією навчального процесу. Приміром, у березні
1934 р. директор ЧДПІ зробив зауваження заввідділу математики Чепурно-
му «за те, що 28 березня не було забезпечено повного робочого дня без по-
важних причин» і принагідно нагадав усім іншим завідувачам в інституті, що
саме «вони несуть цілковиту відповідальність за повноцінний учбовий
день»319. Зафіксовані й випадки «дезертирства» серед викладачів, як сталося
у січні 1935 р., коли лектор Гринько перестав (-ла) з’являтися на заняття,
внаслідок чого був (була) звільнений з інституту320. У лютому того ж року
директор В. Н. Смоляров виніс догану лектору Кириченку «за бюрократич-
не ставлення до студентки 3 курсу денного робітфаку Г. М. Ляшко, яка протя-
гом півріччя не може скласти [йому] залік», тоді як викладач «допомоги не
організував, а навпаки бездушно поставився, коли вона звернулася до нього,
що стало причиною до спроби на самогубство студентки»321.
____________________

316 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 289, 377.
317 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 13–14.
318 Там само, арк. 47.
319 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 27, арк. 3.
320 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 28, арк. 5.
321 Там само, арк. 7.
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Головним же чинником, який визначав увесь тогочасний навчальний
процес був, звісно, фактор ідеологізації, причому саме у тогочасних педви-
шах була найбільша частка ідеологічних дисциплін, на яких присутність сту-
дентів була обов’язковою, а пропуски могли для них вельми погано закінчи-
тися. Особлива увага політичному навчанню приділялася тому, що саме воно
мало забезпечити ідейне виховання кожного студента. Втім, ця робота не
завжди була ефективною через малограмотність викладачів-партійців і про-
холодне ставлення з боку більшості студентів. У 1930 р. було запроваджено
обов’язкові політгодини322. Заняття мали здебільшого схоластичний харак-
тер, зводилися до тлумачень цитат з творів «класиків» марксизму-ленінізму,
партійних документів і повідомлень про партійні постанови зі з’їздів, пле-
нумів, рішення уряду. У ЧІСВ, приміром, гостро стояла проблема оплати та-
ких «політгодин», а адміністрація вимагала від НКО якось врахувати цю об-
ставину і «покрить заборгованість»323. Мали місце й інші форми «ідеологічної
обробки»: політхвилини, політзарядки, політінформації, партійні дні. Попри
це, джерела свідчать про загалом слабку організацію політнавчання, на чому
наголошувалося, зокрема, учасниками І Всеукраїнської студентської конфе-
ренції (березень 1933 р.)324.

Для посилення «ідеологічної обробки» студентів застосовували й інші
організаційні форми їхнього політичного долучення – мітинги, збори, пол-
ітгуртки, зустрічі з ідейно-правильними діячами та вченими. З 1933 р. НКО
запровадив для педвишів спеціальний та обов’язковий мінімум суспільних
дисциплін, у тому числі єдиний курс «Історії ВКП(б) і Комінтерну»325. Знач-
но посилився безпосередній вплив на навчальні заклади партійних органі-
зацій, при цьому в них штучно збільшувалася кількість комсомольців і ко-
муністів. Усе це відбувалося на тлі майже неперервних «чисток» як серед
викладачів, так і студентів. Мотивами усунення могли бути соціальне поход-
ження, політичне минуле, наявність забороненої літератури, критика поглядів
з боку колег, приміром, у розгромній рецензії.

На цьому етапі істотно посилилась і діяльність органів цензури, які,
втрачаючи редакційно-консультативні функції, перетворилися на карально-
репресивні установи. Висновки рецензентів стали войовничо-агресивни-
ми, а термінологія набула виразних ознак закладів політичної інквізиції. У
часописах з’явилися розділи про «боротьбу на ідеологічному фронті», а в кож-
ному навчальному закладі існували так звані методологічні комісії. Політичні
чистки також виконували функції цензури, але спиралися на матеріали штат-
них рецензентів, методкомів. Вони виконували генеральну лінію партії, ут-
верджуючи тотальний ідеологічний контроль за духовним і культурно-освітнім
життям суспільства. Головне управління в справах літератури та видавництв
(Головліт) формувало списки «буржуазно-націоналістичної літератури», яку
масово вилучали з бібліотек. Черкаський педінститут це також не оминуло,
____________________

322 Студент революції. – 1930. – № 20–21. – С. 27.
323 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 17.
324 Студент революції. – 1933. – № 6. – С. 5; Комарніцький О. Б. Студентство... – С. 143.
325 Вища педагогічна наука і освіта України... – С. 168.
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свідченням чого є, зокрема, наказ директора у листопаді 1934 р. «про пере-
вірку бібліотеки та вилучення ідеологічно невитриманої літератури», який
зобов’язував «всю лектуру Інституту прибути на перевірку бібліотеки»326.

Загалом, у 1930-х рр. духовне життя студентської молоді вже було
наскрізь пронизане комуністичними ідеями, що стали основою політичного
світогляду значної її частини. Уся педагогічна підготовка визначалася та рег-
ламентувалася винятково партійними рішеннями, що знайшло відображен-
ня, зокрема, в постановах «Про навчальні програми та режим у вищій школі
та технікумах» (1932), «Про педагогічні перекручення в системі Наркомосів»
(1936) тощо. Саме з такими кроками пов’язане посилення політизації вишів,
спекуляція в них «класовим принципом», бюрократизація й авторитаризм у
навчальному процесі та навіть репресування окремих напрямів педагогічної
науки, адже в той час ідеологічний фактор стояв вище за науковість. Поряд із
цим відбувалося істотне падіння загального інтелектуального рівня студентів
(особливо через їх залучення до політичних гуртків, мобілізацію на трудові
роботи). Однак, замість зосередитись на опануванні фахом, педвиші почали
вводити тижні та місячники ліквідації академзаборгованості, котрі не мали
практично жодного ефекту. Лише в 1939 р. з’їзд ВКП(б) порушив питання
підвищення саме якості освіти, а не контингенту студентів, хоч війна відки-
нула далеко назад і питання кількості, і питання якості.

4.4. Викладачі та студенти: антропологічний фокус

Говорячи про розвиток черкаського закладу вищої освіти впродовж
бурхливих 1930-х рр., варто хоча б побіжно поглянути на матеріально-пред-
метний простір людини тієї доби, на її внутрішній світ, умови й обставини
формування світосприйняття, життєву позицію, принципи і норми поведін-
ки, психологічні особливості. Передусім, необхідно враховувати ту обстави-
ну, що на цьому етапі тоталітарна держава через інструменти терору і реп-
ресій спонукала людей на рівні індивідуальної життєвої програми до винай-
дення такої поведінки і демонстрації таких реакцій, які б убезпечували її від
загрози смерті (і політичної, і фізичної). Однак таку поведінку не слід зводити
лише до соціальної мімікрії, адже значною мірою це був вияв здорового глуз-
ду та відчайдушне прагнення жити.

Пов’язаність індивідуальної поведінки та почуттів з «великим цілим»
породжувала тоді таку повсякденність, коли шок терору і репресій ставав
частиною нормального життя. Стрімке нарощування вчительських кадрів
зумовило ту обставину, що саме серед освітян була найбільша кількість реп-
ресованих у ході наймасовіших спалахів більшовицького терору в 1933 і
1937 рр. Сталінська «турбота про вчителя» позначилася масштабним голо-
дом, десятками тисяч репресованих і його морально-духовним покріпачен-
ням. Звісно, терор проти науково-педагогічного персоналу вишів не стано-
вив якусь самоціль для репресивної машини й репресії проти освітян відбу-
____________________

326 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 28, арк. 9.
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валися в руслі загальної політики більшовицьких органів влади. Однак терор
голодом і масові репресії якраз проти освітян завдали катастрофічної руїни
гуманітарним основам української нації. При цьому характерною ознакою
репресій проти науково-педагогічної інтелігенції була їхня профілактично-
виховна специфіка, адже терор відбувався під знаком виявлення «націонал-
ухильників» і «буржуазних націоналістів», тобто мав відверту антиукраїнську
спрямованість327.

Уже в 1930 р. партійне керівництво наголошувало, що педвиші рес-
публіки перевантажені інтелігенцією та «засмічені соціально чужим елемен-
том»328. Саме тому «соціальне походження» було головною перепоною і для
роботи, і для навчання у вищому навчальному закладі. Згортання ж «украї-
нізації» на початку десятиліття спровокувало агресивну хвилю «соціальних
чисток». У контексті цього почали фабрикуватися різноманітні справи про-
ти української інтелігенції – Шахтинська справа, а також справи Спілки виз-
волення України, Українського національного центру, Української військової
організації. Пошук «соціально чужих» в педвишах був традиційною практи-
кою: проводилися таємні обслідування контингенту студентів на місцях їхнього
безпосереднього проживання, викладачі здійснювали рейди у села проблем-
ної молоді для уточнення інформації, в тому числі для виявлення «куркульсь-
кого нутра» своїх студентів. Не жалували і дітей служителів культу й осіб при-
четних до церкви329.

Зокрема, нарком освіти В. Затонський, який заступив на посаді
М. Скрипника, переконував, що в освітніх закладах досі залишається чимало
куркулів, махновських і петлюрівських послідовників, визначаючи питому
вагу таких «ворогів народу» в масі учительства до 10 %. Відтак він закликав у
1933 р. вичистити «всю цю контрреволюційну наволоч», а тому «чистка
повинна продовжуватися далі»330. На середину десятиліття студентство як
одна з найактивніших верств населення було «вичищене» майже вщент. Тих,
хто був неугодний владі, оголошували іншими та чужими. Походження, про-
фесія батьків, погляди, навіть анекдоти у коридорах вели до кабінету, де за-
сідала трійка, яка й вирішувала: свій ти чи чужий.  Викладач так само легко
ставав «чужим», а будь-який лектор міг отримати тавро «провідника воро-
жих партій» або носія «шкідливих впливів» націонал-більшовизму чи й ук-
раїнського буржуазного націоналізму. Втім, незважаючи на масові репресії,
кількість науково-викладацької інтелігенції в УСРР на кінець 1930-х рр., по-
рівняно з їхнім початком, все ж таки зросла вшестеро. З другого боку, немож-
ливо оцінити яких збитків сталінський терор завдав саме інтелектуальному
потенціалу нації, адже репресованими були здебільшого найбільш талано-
виті та професійні викладачі старої генерації.

Не оминули репресії й Черкаський педінститут, що засвідчують справи
____________________

327 Марочко В., Хілліг Г. Вказ. праця. – С. 170.
328 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3360, арк. 1.
329 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 174–175.
330 Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історич-

на доля. – Київ: Глобус, 1992. – С. 154.
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його репресованих співробітників, які містяться в обласному архіві. Приміром,
у 1937 р. Черкаський райвідділ НКВС зарахував до «буржуазних націоналістів»
(завівши відповідну справу) старшого викладача кафедри російської мови і
літератури ЧДПІ Клавдія Віталійовича Басенка. Останньому інкримінували
«злочинну діяльність у формі антирадянської пропаганди та ворожого на-
лаштування проти існуючого у СРСР ладу, в минулому – активного петлю-
рівського діяча»331.

Показово, що під час слідства, «необхідні» йому факти залюбки повідом-
ляли колеги та учні підозрюваного. Так, студент 1 курсу М. Ф. Покотило пря-
мо заявив, що «Басенко – український націоналіст, який викладав студентам
явні політичні перекручення, спотворював досягнення партії та радянської
влади в країні», хоча очна ставка не підтвердила ці покази. Водночас студентка
А. Л. Іваненко додала, що К. В. Басенко «глузував зі студентів, які в розмові
вживали русизми». Згодом, відбуваючи термін ув’язнення у таборах, він
відзначав, що ця студентка, яка була членом ВКП(б), обмовила його через
особисті мотиви, оскільки отримала річну оцінку «незадовільно» з дисципл-
іни, яку він викладав у ЧДПІ. Втім, вирок трійки при Київському облуправлінні
НКВС УРСР від 20 листопада 1937 р. на обвинувальному висновку К. В. Ба-
сенка був вкрай лаконічним: ув’язнення у виправно-трудовому таборі стро-
ком на 10 років. Прагнучи справедливості, Клавдій Віталійович доволі напо-
легливо вимагав від органів радянського правосуддя перегляду справи. В
результаті, у вересні 1943 р. він був достроково звільнений, але до Черкас так
більше і не повернувся, працюючи до кінця життя доцентом Карачаєво-Чер-
кеського державного педагогічного інституту (м. Карачаєвськ Ставропольсь-
кого краю). Цілковитої реабілітації він домігся лише в 1962 р.332.

Не оминула репресивна машина й допоміжний персонал черкаського
педвишу. Зокрема, документи говорять про те, що під час «чистки» його ко-
лективу восени 1937 р. було заарештовано старшого бухгалтера Макара Се-
меновича Діброву. Пред’явлені йому обвинувачення – «контрреволюційна
діяльність» і «антисемітизм» – менш як за десять днів після арешту дали підставу
для винесення вироку. Так, рішенням трійки при Київському облуправлінні
НКВС від 29 жовтня 1937 р. М. С. Діброва був засуджений до розстрілу з
конфіскацією майна. Вирок приведений до виконання 26 листопада 1937 р.333.
Така ж доля спіткала і Йосипа Юліановича Жейміса – бухгалтера розрахунко-
вого відділу Черкаського державного педагогічного інституту, який був
заарештований 8 серпня, а розстріляний 1 листопада 1937 р.334 Повністю
реабілітований він був лише в 1989 р.335.

У такий спосіб кривава сталінська диктатура шліфувала вищу педаго-
гічну школу як головний механізм із підготовки передових ідеологічних кадрів.
____________________

331 ДАЧО, ф. Р-5625, оп. 1, спр. 3835, арк. 1–23.
332 Драч О. Співробітники Черкаського педагогічного інституту – жертви сталінських реп-

ресій // Освітяни Черкащини – жертви радянського тоталітарного режиму / за ред. В. Масненка та ін.
– Черкаси: Брама Україна, 2009. – С. 216.

333 ДАЧО, ф. Р-5625, оп. 1, спр. 2977, арк. 2–9, 44.
334 ДАЧО, ф. Р-5625, оп. 1, спр. 8015, арк. 37.
335 Драч О. Вказ. праця. – С. 214.
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Відтак репресії та «чистки» мали сформувати ідеальний ідеологічний мікроклі-
мат передовсім у педвишах. З другого боку, дотепер малоз’ясованим залишаєть-
ся питання тогочасного повсякденного життя поза ідеологією викладачів і
студентів. Загалом, матеріально-побутові умови життя науково-педагогічної
інтелігенції, в тому числі й черкаської, як і в попередньому десятилітті, так і в
1930-х рр. (особливо в час Голодомору) залишалися надзвичайно важкими.

У цей час людям бракувало навіть елементарних речей – одягу, взуття,
білизни, не кажучи вже про медичне обслуговування, соціальне забезпечен-
ня та гідну оплату праці. Зубожіння, катастрофічний матеріальний стан,
відсутність належної зарплати, стипендій, плата за навчання, житлове пи-
тання, жахливе забезпечення комунальними послугами, карткова система
постачання, яка діяла впродовж 1929–1935 рр., але яка майже не стосувала-
ся освітян (забезпечувався тільки пролетаріат) – все це характерні ознаки
тогочасного ницого щодення колективів українських педвишів. Попри те,
що зарплата викладацького складу номінально нараховувалася, її купівельна
спроможність в умовах згортання торгівлі продовольчими товарами на рин-
ках у 1930–1933 рр. була суто символічною. Так, держава періодично пере-
глядала ставки, але одночасно зростали й ціни, а цих грошей вистачало тільки
на базові потреби родини. Ситуація дещо покращилася лише наприкінці де-
сятиліття, а в 1937 р. були встановлені нові посадові оклади: професора та
завідувача кафедри з науковим ступенем – 1100–1150 руб., професора кафед-
ри 1000–1300 руб., доцента – 800–1000 руб.336.

На забезпеченість викладачів впливали також доплати за науковий
ступінь, вчене звання, посаду, важкість і напруженість у роботі, стаж, але
повсякчас заробітна плата нівелювалася гіперінфляцією. Педвиші підчас навіть
не встигали за новими тарифними сітками, як приміром Черкаський ІСВ у
1930 р., що змушений був звертатися до НКО, з клопотанням «про додаткові
асигнування по фонду зарплати, у зв’язку з проведенням остаточних розра-
хунків педперсоналу за новим тарифом НК Праці»337. У 1931 р. адмінперсо-
нал черкаського соцвиху мав наступні оклади: директор – 190 руб., його по-
мічник – 150, секретар інституту – 75, старший бухгалтер – 120, друкарниця
– 50, завгосп – 60, бібліотекар – 55, двірник і швейцар – по 26. Крім цього, в
інституті були 3 професорські ставки – 300 руб. у місяць кожна, 5 доцентсь-
ких – по 250, 13 асистентських – по 210. Разом зарплата в ЧІСВ щомісяця
становила 23234 руб.338.

Мало місце й преміювання як викладачів, так і студентів. Приміром у
березні 1934 р. директор ЧДПІ Ф. П. Мельник видав наказ, яким оголошував
конкурс на кращих викладачів. За його результатами, планувалося видати
одну грошову премію розміром 250 руб., дві наукові командировки та путівку
до санаторію339. Прикметно, що на цьому етапі викладачі ще могли придбати
у держави лікування самостійно. Так, курсове лікування без надання при-
____________________

336 Кузьменко М. М. Вказ. праця. – С. 33.
337 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 31.
338 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 4–4зв.
339 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 27, арк. 2.
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міщення для проживання та харчування на 1 місяць коштувало 90 руб., а
путівка на лікування з приміщенням та продуктовим забезпеченням – 400–
450 руб. Доступ до системи санаторного лікування надавало членство у про-
фесійній спілці «Робос», яка тримала будинки відпочинку та санаторії для
освітян у Київській області, Одесі та Криму. Втім, досить часто викладачі
неуважно ставилися до власного здоров’я, що призводило до загострення
хронічних хвороб і спалахів інфекційних захворювань (тиф, дизентерія тощо).
Доволі формальним був і медичний контроль з боку вишів.

Відчутною проблемою залишалося й житлове питання, а немісцеві
викладачі під час мешкали у студентських гуртожитках і навіть навчальних
аудиторіях. Водночас фінансування НКО не перекривало потреб у забезпе-
ченні побуту. Чи міг викладач дозволити собі обставити кімнату найпотріб-
нішими речами? У 1930-х рр., скажімо для того, аби мати у себе диван, стіл
зі скатертиною, один стілець, шафу, дзеркало, настільну лампу та хоча б прості
гардини на карнизі йому потрібно було заплатити сумарно 1 тис. 14 крб., що
у 7,2 рази перевищувало його місячний прибуток після вирахувань податків.
І це «комплект на самітника» – без портьєр, килима, квітів та додаткових
меблів, які тоді входили до переліку предметів розкоші340.

До того ж радянській владі була притаманна досить агресивна політи-
ка «викрадання» вільного часу у викладачів, які змушені були жертвувати доз-
віллям чи перетворювати його на елемент повсякденної рутини. Працівни-
ки черкаського вишу також у вільний час постійно залучалися до різноманіт-
них політичних і ідеологічних кампаній, читали лекції для різних міських і
сільських установ, мали ударно працювати на безлічі «фронтів» і забезпечу-
вати безліч «проривів». Водночас вони не мали можливості організувати
бажане дозвілля через ідеологічні заборони та матеріальну скруту. Дозвілля
часто асоціюється з поняттям святкування, але у педвишах будь-яке свято
було умовним відпочинком. Будні педінституту були переповнені державни-
ми святами та ювілеями видатних і прославлених діячів, до яких його колек-
тив залучався, як правило, добровільно-примусово. Вони супроводжували-
ся пустопорожніми декламаціями, виступами художньої самодіяльності, на-
уково-популярними доповідями. Звісно, так звані «вечори відпочинку»,
організовані партійними та комсомольськими організаціями, були такими
лише за назвою.

Не краще виглядали справи і зі студентським повсякденням, котре так
само пов’язувалося з надмірним включенням студентства до політичної ак-
тивності та прагненням загіпнотизувати партійними ідеалами про світле
майбутнє. Через пафосну героїку повсякденності відбувалося формування
радянського студента, який мав бути не спостерігачем, а палким і жертовним
учасником усіх задумів партії. В 1930-х рр. у педвишах уже було чимало таких
студентів-фанатиків, які організовували колгоспи і ліквідовували численні
«прориви» на фронтах соціалістичного будівництва. Конформістом жити було
безпечніше, звідси й позиція невтручання більшості в перебіг трагічних подій,
____________________

340 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 225.
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спроби не привертати до себе уваги, голосування винятково «за» на чис-
ленних зборах. Влада ж, використовуючи методи партійного пресингу, по-
всякденно використовувала енергію і безкоштовну студентську працю в не-
людських умовах існування.

Примітивна система цінностей сталінського тоталітарного суспільства
будувалася передусім на «іншуванні» «чужих». При цьому категорія «свій»
також була здеформована, адже ним був не хтось із родичів, а той, хто мав
однакові погляди й ідеологію, тобто демонстрував відданість ідеям більшо-
виків і не сприймав жодного інакомислення. Подібна фетишизація власної
позиції призводила до руйнації характерної для суспільства системи ціннос-
тей, коли, наприклад, студентам доводилося зрікатися батьків, зокрема й коли
мова заходила про їхнє відрахування. Всі решта автоматично ставали «кла-
совими ворогами», а все суспільство автоматично втягувалося у боротьбу за
«класову чистоту», зокрема й пролетарських педвишів, для яких також існу-
вав чіткий механізм перевірки соціального складу студентів. Адже в 1929 р.
ЦК ВКП(б) прийняв окрему директиву «Про “чистку” середніх і вищих на-
вчальних закладів». Існувала й Постанова НКО УСРР «Про порядок, як пе-
ревіряти соціальний склад студентства вузів». Соціально чужими оголошу-
валися різні представники неосвітянської сфери, міщанська інтелігенція, рідні
куркулів, служителів культу, непманів, поміщиків, висланих, позбавлених
виборчих прав, білогвардійців, троцькістів (діти, онуки, племінники, дружи-
ни, невістки, а інколи й квартиранти).

Паралельно існували, створені з представників комсомольського і пар-
тійного активу «трійки», що збирали компрометуючий матеріал на «неблаго-
надійних», або як тоді казали – «примазавшихся», студентів341. Допомагали у
«розслідуванні» окремих справ щодо виявлення «злочинних елементів» і за-
гони так званої «легкої кавалерії», запровадженої рішенням VІІІ з’їзду ВЛКСМ.
За умов, коли всі установи були сповнені платними і добровільними інфор-
маторами, важко було щось приховати, тому доноси на студентів йшли по-
током. Як правило, після отримання дискредитуючої інформації на певного
студента, його відраховували з інституту. Щоправда частину відрахованих
студентів після подання ними апеляцій згодом поновлювали у правах. Звісно,
встановити сьогодні загальну статистику результатів «чисток» серед студентів
неможливо через відсутність таких даних, але кількість студентів, які рапто-
во ставали «ворогами народу» зростала з кожним роком. Лише від середини
1930-х рр. ця масова хвиля «полювання на відьом» серед студентства різко
пішла на спад, бо як зазначалося вище – на той момент їх усіх уже майже
«вичистили». Хоча й надалі вдавалося виявляти «ворогів». Так, наприклад,
у 1935 р. із Черкаського педінституту була відрахована студентка 4 курсу
Г. В. Курода «за приховання свого соцпоходження, являється дочкою курку-
ля, активного націоналіста та контрреволюціонера»342.

Черговий етап репресій проти студентів був пов’язаний із справою
«Спілки визволення України» (СВУ), складовою якої оголосили й міфічну
____________________

341 Рябченко О. Студентство 1930-х років: практики повсякденності... – С. 681, 696, 704, 709.
342 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 28, арк. 6.
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молодіжну організацію – «Спілку української молоді» (СУМ)343, а її керів-
ником визнали студента Київського ІНО М. Павлушкова344, який нібито був
племінником С. Єфремова. При цьому слідство «встановило», що філії СВУ
працювали також у регіонах і в них були задіяні й студенти. «Існувала» своя
філія й у Черкасах, діючи найактивніше саме в місцевому Педтехнікумі345.
Водночас партійні осередки постійно мобілізовували студентів на обгово-
рення подібних сфабрикованих гучних політичних справ, де вони під впли-
вом комсомольців, як правило, одностайно засуджували ці «ганебні висту-
пи» проти радянської влади. Загалом, у 1930-х рр. парторганізації педагогіч-
них навчальних закладів ще більше активізували свої зусилля щодо залучен-
ня студентства до участі у зібраннях, на яких «нещадно таврували ворогів
народу»346.

Істотних деформацій зазнали й духовні цінності студентства, адже
1930-ті рр. позначені продовженням процесу суцільної атеїзації, породжено-
го ідеологією більшовиків. Для відповідної роботи у студентському середо-
вищі створювалися осередки «Спілки войовничих безбожників», гуртки без-
вірників і атеїстів, проводилися антирелігійні вечори, театралізовані суди над
церковними святами, пропагандистські семінари. Студенти отримували зо-
бов’язання вести антирелігійну пропаганду за місцем проживання під час
канікул, а адміністрація педвишів видавала їм заборони брати участь у будь-
яких релігійних практиках. Втім, плани зі «звільнення трудящих мас від ре-
лігійних забобонів» у колі педколективів так і не були досягнуті, а частина
викладачів і надалі вела приховане релігійне життя. Широко пропаговані ідеї
атеїзму не знайшли тотальної підтримки й серед студентської молоді, части-
на якої також не зреклася своїх релігійних поглядів.

Студенти чимало часу витрачали й на інші різноманітні форми громадсь-
ко-політичної роботи, беручи участь у загальнодержавних заходах. Вони уро-
чисто відзначали революційні та радянські свята, вшановували пам’ять вождів,
радянських державних і культурних діячів, вчених, реагували на міжнародні
події, приймаючи відповідні резолюції ідеологічного змісту. Усе повсякденне
життя студентської молоді 1930-х рр. характеризується «ударництвом» і «жер-
товністю» заради побудови великого світлого майбутнього. Тому студенти за
відрядженнями партійних і комсомольських органів постійно брали участь в
колективізації, посівних, заготівельних і збиральних кампаніях. Вони косили
жито, пшеницю, копали картоплю, буряки, працювали на заготівлі дров,
брали участь у поширенні серед населення облігацій державних позик, мобі-
лізувалися на кампанії з лікнепу, для роботи в різних закладах, для озеленен-
ня міста чи на будівництво (як, приміром, із новим корпусом ЧДПІ). При
цьому більшовицьке керівництво вміло та безкоштовно використовувало
енергію і романтику молодості для реалізації своїх планів, заради яких сту-
____________________

343 Віхи історії України в документах і матеріалах (1917–1939 рр.) / уклад.: О. Власюк та ін. –
Рівне: Волинські обереги, 2012. – С. 291.

344 Студент революції. – 1930. – № 9. – С. 1–7.
345 Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи

і факти. – Київ: Інтел, 1995. – С. 153.
346 Комарніцький О. Б. Студентство... – С. 299.
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денти інколи навіть не встигали приступити до занять.
Попри категоричні заборони органів влади «знімати студентів без спе-

ціального дозволу обкому», майже щодня приходили обіжники, що вимага-
ли негайно знімати їх з навчання. Крім означеного, студентів залучали до
шефства над робітниками місцевих підприємств, підрозділами Червоної армії,
застосовуючи різні форми роботи: виступи з доповідями, організація гуртків
і бібліотек, випуск стінгазет, проведення різних свят і кампаній, спільних куль-
турно-масових вечорів. Водночас молодь примушували здійснювати підписку
газет347, брати участь у закупівлі облігацій селянської позики, зборі коштів на
потреби оборони, в кампаніях агітації за перехід до заощаджень тощо. У пед-
вишах також постійно відбувалися суботники, недільники, дні індустріалі-
зації, виручені кошти від проведення яких йшли на будівництво нових фаб-
рик і заводів. Студенти брали участь у підготовчих роботах з проведення
важливих загальнодержавних кампаній, зокрема, перепису населення, ви-
борів до Верховних Рад СРСР та УСРР, місцевих рад.

Студентство, виконуючи доручення більшовицької партії і уряду, проф-
спілок, допомагало селянам під час весняної посівної кампанії чи збору вро-
жаю, брало участь у колективізаційних процесах, розкуркуленні, хлібоза-
готівлі. Наслідком цих кампаній став значний відсоток пропусків і, як на-
слідок, неуспішність студентів. Від початку 1930-х рр. з’явилося нове понят-
тя – «трудовий фронт», учасниками якого були й студенти. З них формували
«штурмові бригади» для ліквідації численних проривів, що дедалі ставали
все частішими348. Зокрема, ударно працювали і студенти Черкаського ІСВ349.
До речі, підшефним селом інституту на початку 1930-х рр. була Змагайлів-
ка350 (нині частина затоплена водами Кременчуцького водосховища, а решта
– з 1960 р. об’єднана із с. Червона Слобода, що поблизу Черкас на шляху до
Чигирина), де була сільськогосподарська артіль ім. Петровського. На цьому ж
етапі черкаські студенти активно залучалися владою і до ліквідації непись-
менності на селі351.

Під час колективізації початку 1930-х рр. колективи педвишів розколо-
лися навпіл щодо процесу хлібозаготівель. З одного боку, вони були ідеологічни-
ми працівниками, які не могли ставити під сумнів рішення партії, з іншого –
студенти та викладачі здебільшого походили саме із сільських родин і не могли
не бачити голодної реальності, яку приховувала від світу влада. Тому часто вони
опинялися на межі правди життєвої, коли вдома пухла від голоду родина, і
правди політичної – коли в інституті вимагали з щупами вилучати «куркульсь-
кий хліб»352. При цьому партійне керівництво цинічно змушувало освітян
умовляти селянина піклуватися про продовольчі потреби працівника фаб-
____________________

347 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 64, арк. 14зв.
348 Прилуцький В. Комсомол – головний провідник більшовицького впливу на молодь Ук-

раїни у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / ред. С. В. Куль-
чицький та ін. – Київ: Ін-т іст. України НАНУ, 2003. – Вип. 8. – С. 341.

349 Студент революції. – 1931. – № 2. – С. 29.
350 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 40.
351 ДАЧО, ф. Р-203, оп. 1, спр. 49, арк. 1.
352 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 493.
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рики та заводу, коли той сам помирав від голоду. Голодомор 1932–1933 рр.,
звісно, не оминув і студентство Черкаського ІСВ, у якому на цьому етапі більш
ніж удвічі зменшили для нього норму видачі хліба – з 400 до 150 г353.

Саме тому в колективі педвишу непоодинокими були випадки незгоди
з лінією партії й уже з перших днів хлібозаготівель 1930-х рр. студенти чини-
ли супротив відряджанням на відбирання хліба у складі конфіскаційних бри-
гад. Більше того навіть деякі комсомольці виступали проти злочинної хлібо-
заготівельної політики та демонстрували відкрите небажання брати участь у
пограбуванні селян. Ті, хто були проти подібної політики, усувалися від обгово-
рень партійних документів з проблем розвитку села, кидали навчальний заклад
та йшли працювати, демонстративно виїздили у села до голодних батьків,
кидали гострі репліки на партійних зборах, демонстративно виходили з партії
на знак незгоди. Втім, більшість обирала мовчання. Студенти намагалася
уникнути мобілізації різними шляхами: за станом здоров’я або через заванта-
женість громадською роботою. Адміністрація вишів часто силоміць відвози-
ла незгодну молодь у підшефні села, звідки вона швидко тікала.

Частина студентства й у 1930-х рр. не сприймала більшовицької мо-
делі суспільства, мала опозиційні настрої та була носієм українських націо-
нальних ідей. До такої опозиційності студентів нерідко призводило незадо-
вільне матеріальне становище. Дехто навіть з іронією ставився до політики
більшовиків щодо будівництва соціалізму і комунізму. У студентському сере-
довищі побутували й «контрреволюційні» анекдоти.  Крім того, молодь відвер-
то заявляла про помилки влади в її політиці щодо сільського господарства, у
зв’язку з чим відмовлялася їхати на роботу до села. Опозиційні настрої серед
студентів щодо проведення колективізації та політики розкуркулення селян
були зафіксовані й у Черкаському інституті соцвиховання354. Особливо опо-
зиційні настрої студентства посилилися у голодні 1932–1933 рр., адже і його
становище було доволі скрутним. Однак для подолання подібних «ухилів»
влада використовувала різноманітні репресивні заходи, що створювало у виші
атмосферу напруги, недовіри до ближнього та змушувало більшість студентів
засвоїти зовсім нехитру науку «вірного» орієнтування у політичному про-
сторі, зокрема, виявляти «класову пильність» і писати доноси на своїх вик-
ладачів і товаришів.

Загалом, упродовж 1930-х рр. матеріальне становище студентів було
надзвичайно важким. Більшість із них змушені були забезпечувати себе всім
необхідним самотужки. Державна підтримка була мізерною, адже основні
кошти спрямовувалися на побудову економічного потенціалу країни. Навіть
нарком освіти СРСР А. Луначарський заявив, що радянська влада виділяє
навчальним закладам менше коштів, ніж царський уряд355. Протриматися, в
першу чергу, могли ті студенти, які отримували державну стипендію. Зага-
лом, упродовж 1930-х рр. розмір стипендії та кількість стипендіатів у педви-
шах постійно зростали, що, зокрема, засвідчують і відомості про видачу сти-
____________________

353 ЦДАВО, ф. 166, оп. 11, спр. 150, арк. 142.
354 Студент революції. – 1931. – № 2. – С. 24.
355 Верт Н. История советского государства. – Москва: Прогресс-Академия, 1992. – С. 114.
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пендій студентам черкаського педвишу356. Так, якщо у 1927/28 н. р. середній
розмір стипендії становив 24,3 руб., а охоплено ними було 42 % студентів, то
у 1929/30 н. р. він зріс до 48,6 руб., з відповідним охопленням у 65,6 %. Вит-
рати на утримання одного студента становили у 1932 р. 875 руб., порівняно
з 598 руб. у 1928 р.357.

У межах кожного педінституту розмір стипендії залежав від курсу нав-
чання, розташування в одному з п’яти поясів тарифів заробітної плати і трьох
розрядів, до яких студенти зараховувалися залежно від виробничого стажу і
сімейного стану. Проте, перманентне зростання стипендії до кінця десяти-
ліття так і не вплинуло на покращення життя студентів, оскільки, як відзнача-
лося вище доволі відчутною залишалася інфляція. В липні 1932 р. був запро-
ваджений новий принцип стипендіального забезпечення студентства, за
яким стипендії призначалися у залежності від успішності. Однак порядок
призначення стипендій в інститутах час від часу порушувався. Крім того,
досить часто вона видавалася несвоєчасно. Від середини 1930-х рр. в УСРР
зросла кількість студентів, які отримували стипендії. Так, на вересень 1935 р.
у педвишах він становив 77,4 %358.

У більшості випадків державна стипендія була не підмогою для студен-
та, а основним засобом існування, без неї студенти залишали інститут, а по-
деколи безвихідь штовхала їх на розбій чи крадіжки. Чимало невстигаючих
студентів вимушені були покинути навчання після постанови РНК СРСР від
11 листопада 1937 р. «Про підвищення стипендії студентам вузів», коли її
отримання передбачало тільки добрі оцінки. Відтоді розмір стипендії зале-
жав винятково від курсу навчання: приміром, 1-й курс отримував 130 руб., а
п’ятий – 200. Окремих студентів позбавляли права на отримання допомоги,
зокрема, через прогули занять359, академічну заборгованість або пасивність у
громадській роботі.

З другого боку, студенти могли отримати додаткові кошти завдяки своїм
старанням у навчанні. Наприклад, як засвідчує практика студентських зборів
Черкаського педінституту впродовж 1934–1935 рр., на них повсякчас прий-
малися рішення про «виділення кращих ударників курсу для преміювання»,
зокрема, «на першотравневі свята»360. До того ж найкращі студенти могли
отримати «персональну» стипендію361. Водночас у ЧДПІ на цьому етапі ого-
лошувався ще й директорський конкурс на кращих студентів, «з метою підне-
сення академічної успішності». Кандидати мали продемонструвати систе-
матичне засвоєння навчальних курсів, скласти всі заліки на «добре» та «дуже
добре», продемонструвати «літературне оформлення семінарської роботи
(доповіді), звіту за педагогічну практику та самостійної роботи», а також до-
вести своє «сумлінне виконання громадсько-політичної роботи з тижневим
навантаженням за нормою ЦК ВКП(б)». На переможців чекали 5 премій по
____________________

356 ДАЧО, ф. Р-203, оп. 1, спр. 46, арк. 1–108зв.
357 Рябченко О. Л. Студентство 1930-х років: практики повсякденності... – С. 712.
358 Комарніцький О. Б. Студентство... – С. 332–333.
359 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 27, арк. 7.
360 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 64, арк. 12зв., 14, 19, 21.
361 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 53.
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150 руб., 10 – по 100, 10 – у розмір місячної стипендії, а також 10 комплектів
«ленінської бібліотеки»362.

Надзвичайно бідним і недостатнім було харчування тогочасних сту-
дентів. Приміром, Черкаський ІСВ взагалі не мав власної їдальні, а студенти
харчувалися в іншій установі, що знаходилася за 2 км. З огляду на це, дирек-
тор звернувся до НКО, з проханням виділити кошти на її облаштування363,
проте отримав негативну відповідь364. Особливо погано із продуктовим за-
безпеченням було в часи Голодомору, через який для студентів була введена
лімітована система постачання продуктів харчування. Хоча до кінця десяти-
ліття відповідні показники поступово покращувалися й кількість студентів,
охоплених обідами, збільшувалася. Втім, харчова якість останніх залишалася
набагато нижчою за встановлені норми. Крім того, загальний стан їдалень
був поганим, не відповідаючи призначенню. Вони не мали устаткування і
приміщень для зберігання продуктів, нерідко це був антисанітарний стан,
підлога милася рідко, погано витиралися столи, страви не накривалися, по-
суд часто мився в брудній стоячій воді.

Як правило, студентський заклад харчування отримував залишки харчів
від робітничих їдалень, тому нерідко продукти в ньому були зіпсовані та не-
доброякісні. Надзвичайно низькою була й пропускна спроможність, а тому
студентам доводилося витрачати багато часу на черги, а то й залишатися без
обіду. Ложки, виделки, тарілки, кружки від початку 1930-х рр. теж стали ве-
ликим дефіцитом, відтак студентам доводилося стояти ще в одній черзі. Тим,
хто ледве могли звести кінці з кінцями, доводилося ще й економити на хар-
чуванні. Вартість останнього на день обходилася їм, приміром у 1935 р., біля
2 руб. 40 коп.: сніданок – 40 коп.; обід – 1 руб. 20 коп.; вечеря – 40 коп.; хліб –
40 коп. На місяць це становило десь 72 руб., тоді як середня стипендія в той
час становила 55–90 руб.365. Отже, кошторис студента був доволі напруже-
ним і в більшості випадків йому доводилося їсти або першу, або другу страву,
бо на комплексний обід коштів не вистачало. Слід також враховувати, що зі
стипендії вираховували ще й плату за гуртожиток (біля 5–10 %).

Побутові умови студентів 1930-х рр. також були надзвичайно складни-
ми, зокрема й щодо житлового питання. За браком гуртожитків, вони зму-
шені були знімати квартири, або «куток» у ній, а підчас мешкали навіть в
аудиторії вишу, який отримував від держави мінімальні кошти для організації
проживання своїх вихованців. Більше того держава на початку 1930-х рр.
інколи ще й відбирала в інститутів окремі приміщення на потреби пролетаріату.
Однак навіть наявні студентські гуртожитки перебували в антисанітарному стані,
без вигрібних ям і достатньої кількості умивальників. Не доводиться говори-
ти й про наявність у них лазень і пристойних вбиралень. Досить мізерними
в них, хоча, як правило, взагалі відсутніми були необхідні меблі та приладдя
й студентам доводилося спати на підлозі, у шафах, на столах.
____________________

362 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 27, арк. 2.
363 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 5, арк. 1.
364 ДАЧО, ф. Р-193, оп. 1, спр. 2, арк. 43.
365 Рябченко О. Л. Студентство 1930-х років: практики повсякденності... – С. 716–717, 722.
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Комічним, але водночас і характерним випадком у цьому контексті може
бути ситуація, зафіксована наказом директора ЧДПІ в 1934 р., яким із гуртожит-
ку був виселений студент 3 курсу Вадько «за те, що після занять самовільно на-
магався винести стільці з учбового корпусу» до свого гуртожитку366. Напруже-
ним, як відзначалося вже вище, було становище з опаленням і освітленням, а
студентам часто доводилося навчатися при каганцях. У кімнатах мешкали
по 10 і більше осіб (причому часто це були далеко не студенти), бракувало
також ковдр і постільної білизни. Тому уряд гнівно вимагав від педвишів, у
тому числі й черкаського, виселити з гуртожитків усіх зайвих367. Звісно, такі
умови проживання у гуртожитках не сприяли нормальному навчанню.

Поряд із цим, бракувало також взуття, одягу й інших товарів широкого
вжитку, а тому серед студентів 1930-х рр. в одязі була несамовита мішанина,
хоча домінували напіввійськові костюми368. Як правило, вони одягали те, що
їм вдавалося випадково придбати, хоча невід’ємним атрибутом тогочасного про-
летарського студентства був кашкет. Нерідко студенти із сіл носили домашні ви-
шиті сорочки, хоча від середини десятиліття це могло стати причиною зви-
нувачення в буржуазному націоналізмі. Щоправда якось вирізнятися зовнішнім
виглядом – зачіскою або носити «модні» речі – тоді було досить небезпечно,
з огляду на повсякденні «соціальні чистки». Наприклад, дівчат, які робили
манікюр і фарбували губи оголошували «брудом на полотнах епох»369.

Звісно, у студентському побуті цієї доби мали місце й вияви девіантної
поведінки. Приміром, вони часто сиділи в аудиторіях та їдальнях у головних
уборах, верхньому одязі, смітили та палили в них цигарки, по-варварськи ста-
вилися до меблів. Адміністрація черкаського педвишу боролася з подібнимим
явищами безкультур’я досить рішуче: оголошувала догани, виносила поперед-
ження, з погрозами позбавлення стипендії чи відрахування370. Крім цього, серед
студентів набула поширення гра в карти на гроші, яка нерідко закінчувалася
кривавими бійками. Не менш поширеним явищем у їхньому середовищі ста-
ло вживання алкоголю й практично всі вечірки, комсомольські гулянки, екс-
курсії, свята закінчувалися гучними пиятиками. Більше того реалізація спирт-
них напоїв проводилася навіть у студентських їдальнях. Непоодинокими були
і п’яні дебоші в гуртожитках, ініціаторами яких ставали, зокрема, комсомольці,
а деякі з-поміж них навіть входили у стан хронічного сп’яніння371.

Не доводиться відтак дивуватися тому, що за таких побутових умов і
поганого харчування студенти масово втрачали своє здоров’я. Все більше з
них набували таких хвороб, як анемія, сухоти, розлади нервової системи.
Ситуація, як і за теперішніх умов, ускладнювалася спалахами різних епідемій,
передусім черевного тифу, а відтак не менш злободенною проблемою, як і
____________________

366 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 27, арк. 5.
367 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 32, 37.
368 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е

годы: город. – Москва: Рос. пол. энц., 2008. – С. 56.
369 Рябченко О. Студентство радянської України у пошуках «пролетарської» ідентичності //

Український історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 138.
370 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 28, арк. 8, 13.
371 Студент революції. – 1930. – № 5. – С. 46; Комарніцький О. Б. Студентство... – С. 348, 378–

379.
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для сучасних вишів, була вакцинація персоналу та слухачів. Директори Чер-
каського педінстиуту своїми наказами також зобов’язували всіх студентів
робити щеплення. Зокрема, про це свідчить наказ В. Н. Смолярова від 3 грудня
1934 р.372.

До певної міри ситуацію зі студентським здоров’ям покращувало праг-
нення займатися спортом. На цьому ж етапі до навчальних планів і програм
повноправною дисципліною ввійшла фізкультура. Дещо раніше її заміняв
«воєнізований спорт», який мав готувати зі студентів педвишів всебічно роз-
винених більшовицьких командирів. Приміром, подібна «таборова підготов-
ка» проводилася й для вихованців черкаського соцвиху373. Вже на кінець
1930-х рр. система організації студентського спорту в республіці була доволі
розгалуженою та включала у себе, зокрема, важку та легку атлетики, гімнас-
тику, боротьбу, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, фехтування, стрільбу, ве-
лоспорт, теніс, греблю тощо. Втім, попри бажання молоді вести здоровий
спосіб життя, доволі часто спортом займатися було попросту ніде.

Культурне дозвілля студентів охоплювало різні види діяльності, хоча й
було чітко регламентоване державними органами відповідно до їхнього ба-
чення ідеологічної витриманості такої діяльності з боку студентів педвишу.
Це стосувалося і музики, і пісень, і танців, і читання. По суті культурне доз-
вілля студентства також передбачалося перетворити на один із центрів ма-
сової пропаганди комуністичних ідеалів, з одночасним прагненням розви-
вати з них творчо мислячих особистостей. Подібна інтеграція мала відбува-
тися і під час масових культурних заходів374, і в межах спеціально створених
(й одночасно суворо контрольованих) об’єднань (будинків студента, клубів,
гуртків тощо). Відтак, студенти і примусово, і добровільно ставали членами
численних секцій, гуртків, студій, які загалом дозволяли сформувати есте-
тичні смаки та мистецькі навички375.

Так, ідеологічно-пропагандистський характер діяльності, з одного боку,
демонструє зокрема репертуар співочого гуртка при Черкаському педінсти-
туті в 1935–1936 рр. Адже його учасники мали виконувати такі композиції,
як «Інтернаціонал», «Комінтерн», «На барикади (польська революційна
пісня)», «Об отряде Щорса», «Чапаевская», «Про Ворошилова», «Про Якіра»,
«Марш Воздушного комсомола», «Пісня робітників 1905 року», «Кавалерійсь-
ка», «Не знести важкої неволі» тощо. З іншого – вони плекали й більш звичну
їм традиційну культуру, виконуючи чимало українських народних пісень: «Роз-
прягайте хлопці коні», «Кому воля, а кому неволя», «Зажурились галичанки»,
«Дощик», «Приїхали три козаки», «Ой, Хмелю, лий хмелю»376 та ін.

Щоправда мали місце і суто традиційні мистецькі проєкти. Наприклад, у
стінах Черкаського педінституту від середини 1930-х рр. існувала капела бан-
дуристів, організатором і керівником якої був Кирило Антонович Вусатий (із
____________________

372 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 28, арк. 4.
373 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 35.
374 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 2, арк. 40.
375 Лук’яненко О. В. Вказ. праця. – С. 361.
376 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 27, арк. 74–75.
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1933 р. студент математичного факультету.). До складу колективу входили
10 студентів, з-поміж яких нам відомі Федір Жарко (пізніше працював у ка-
пелі «Думка»), Ядвіга Михайлівна Рожальська (майбутня дружина К. А. Ву-
сатого), Ольга Андріївна Мотайленко. На весні 1938 р. брати Кирила Вуса-
того – Федір та Василь – були репресовані, а сама капела після цього ймовір-
но була ліквідована377.

З другого боку, лише наприкінці 1930-х рр. партія вирішила не просто
створювати клуби за інтересами, а сприяти збільшенню мережі саме куль-
турних установ – кінотеатрів, бібліотек, будинків культури, бібліотек. Водно-
час у педвишах зросла кількість кіно- і театральних культпоходів, влаштову-
валися читання художньої літератури з подальшим обговоренням, що перед-
бачало розвиток багатонаціональної соціалістичної культури. Приміром, на-
весні 1936 р. лише одна академгрупа в ЧДПІ організувала 10 культпоходів378.
Від середини десятиліття почали проводитися спеціальні студентські свята,
присвячені закінченню навчального року (зокрема, й випускні вечори), які
також мали показати досягнення навчального закладу в академічній, політи-
ко-виховній роботі та самодіяльності. Таким чином, можна упевнено кон-
статувати, що студенти, в тому числі й черкаського педвишу, не повсякчасно
жили в атмосфері ідеологічного мракобісся, але й мали можливість для ду-
ховного збагачення та творчої самореалізації.

*       *       *
Бурхливі трансформації та декілька трагедій колосального масштабу, що

ними позначені 1930-ті рр. в Україні, звісно, не могли не відбитися на житті
та свідомості студентства, в тому числі й черкаського. Безумовно, це було
життя в атмосфері страху, підозр, недовіри, наклепів, а якщо до цього додати
ще й надзвичайно скрутне матеріальне становище на межі фізичного вижи-
вання, то ми отримаємо доволі сумну та депресивну картину. Проте, саме
кипучий молодий вік студентів черкаського педвишу, навіть у цій суцільній
темряві знаходив повсякчас вихід із морального занепаду та являв позитивні
нотки, сповнені віри та надії в майбутнє, щирі емоції, сповнені веселощів,
тепла, закоханості, що так чи інакше одухотворювало життя Черкаського
педагогічного інституту в цей складний час. Саме це дозволило і виклада-
чам, і студентам вишу пережити наступний, ще складніший період історії –
найжахливішу війну в історії людства.

____________________
377 Солодар О. І. З історії капели бандуристів... – С. 122–124.
378 ДАЧО, ф. Р-194, оп. 1, спр. 64, арк. 22.


