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Тарас Нагайко 
(м. Переяслав)

КСЕНОФОНТ КОЗУБЕНКО – ІСТОРИК, 
ФІЛОЛОГ, ПЕДАГОГ, КРАЄЗНАВЕЦЬ

Ксенофонт Іванович Козубенко (1896–1942) – випускник та 
викладач Полтавського інституту народної освіти, історик, педагог, 
літературознавець, філолог. У студентські роки він активно займався 
краєзнавчою діяльністю, здійснював архівні пошуки та публікував 
наукові праці з історії Яготинської сотні Переяславського полку1.

Безумовно, важливу роль у становленні К. І. Козубенка як 
особистості відіграла його alma mater – Полтавський інститут 
народної освіти, – де він провів шістнадцять років. Вступивши на 
навчання вже в дорослому віці (близько 29 років), пройшов шлях від 
студента до викладача та завідувача кафедрою. Він вперше в історії 
Полтавського педагогічного інституту захистив кандидатську 
дисертацію2.

Слід констатувати, що на сьогодні нами не виявлено окремого 
наукового дослідження, де було б проаналізовано його науковий 
доробок та представлено біографію вченого. Доволі лаконічну 
інформацію про нього наведено в одному з бібліографічних 
покажчиків, створених Київською обласною дитячою бібліотекою3. 
Втім, наявні дві краєзнавчі розвідки О. Стеценка та В. Гордієнко, 
вміщені в районних газетах («Зоря комунізму», «Яготинські вісті»), 
які дають певне уявлення щодо долі цього дослідника. Відомо, що 
К. І. Козубенко народився 1896 р. у с. Жоравка Пирятинського 
повіту Полтавської губернії у селянській родині. У 1908 р. закінчив 
початкову земську школу. Наступні два роки був учнем писаря 

1 Ця публікація є спробою привернути увагу до постаті дослідника історичної Пере-
яславщини К. І. Козубенка. Його науковий доробок з історії Яготинської сотні Пере-
яславського полку має особливе значення для поглиблення знань з історії рідного 
краю, адже містить унікальні топонімічні, генеалогічні та демографічні відомості 
з документів втраченого фонду фамільного архіву Рєпніних. Подальше вивчення 
цього інтелектуального спадку дозволить в майбутньому заповнити «білі плями» 
вітчизняної історії.
2 Єрмак O., Білик Г. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г.   Ко-
роленка: з історії перших десятиліть діяльності. Рідний край. 2009. № 2. С. 22.
3 Дослідники та краєзнавці Київської області : наук-допом. бібліогр. покажч. / Упр. 
культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., КЗ КОР «Київ. обл. б-ка 
для дітей» ; [уклад Н. В. Острікова; ред. Л. П. Соляник; наук. ред. та відп. за вип. 
М. П. Зніщенко] Київ: [КОБдД], 2017. С. 40.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

100

та помічником діловода у волосному правлінні. У серпні 1905 р. 
– призваний на військову службу та зарахований до піхотного 
батальйону, звідки був демобілізований за станом здоров’я. 
На початку встановлення радянської влади К. І. Козубенко був 
секретарем волосного ревкому. З 1920 р. завідував відділом народної 
освіти волосного виконкому. За період 1919–1925 рр. він входив 
до сільського виконкому с. Жоравка, працював учителем трудової 
школи, був головою місцевого споживчого товариства та завідував 
хатою-читальнею. У 1925 р. К. І. Козубенко, за направленням комі-
тету незаможних селян с. Жоравки, вступив до Полтавського інсти-
туту народної освіти. По закінченню працював вчителем трудової 
школи, шкільним інструктором при міській раді в Полтаві. У 1932–
1935 рр. навчався в аспірантурі та працював викладачем україн-
ської літератури у Полтавському ІНО. З 1936 р. завідував кафедрою 
української літератури. У 1939 р. захистив дисертацію «Фольклор у 
творчості Марка Вовчка» та отримав ступінь кандидата філологіч-
них наук. У 1940 р. – звання доцента. У 1941 р. через хворобу серця 
був евакуйований до Волгоградської області, де працював завучем 
Костаревської школи. Помер у квітні 1942 р.4.

Нижче наведемо деякі відомості щодо постаті К. І. Козубенка, 
які нам вдалося віднайти при аналізі наявної наукової літератури та 
деяких інших джерел. Відомо, що напередодні його вступу до інсти-
туту в 1924–1925 н. р. на 3-му курсі, до суспільствознавчого циклу 
дисциплін додалися предмети, які, безумовно, вплинули на фаховий 
розвиток К. І. Козубенка. З-поміж них «Економіка та історія Полтав-
щини в зв’язку з історією України», «Українська література», «Укра-
їнська мова й мовознавство», «Західноєвропейська література». До 
1927 р. навчання тривало три роки. Перші два воно відбувалося за 
спільною програмою, а в заключному, третьому році, студенти от-
римували спеціалізацію згідно з трьома наявними відділами (цикла-
ми): індустріальний, сільськогосподарський та суспільствознавчий5. 
У 1926–1927 н. р. відбувся останній випуск студентів інституту за 
трирічним планом, надалі воно тривало чотири роки6. До 1928 р. у 
структурі Полтавського інституту функціонував один факультет – 
4 Стеценко О. К. І. Козубенко (1896–1942). З матеріалів Яготинського історичного 
музею. Зоря комунізму. 1981. 17 березня; Гордієнко В. Вчений, краєзнавець із Жо-
равки. Яготинські вісті. 2016. № 76. 27 верес. С. 4.
5 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів географії та 
природознавства на Полтавщині (1914– 2014 роки): монографія. Полтава: ПОІППО, 
2015. С. 50.
6 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів … С. 52.



 Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті

101

соціального виховання, який мав два відділи: дошкільно-клубний та 
шкільний. У складі шкільного відділу виокремлювалося три секції: 
математична, природничо-географічна та гуманітарна7.

З періоду студентського життя про К. І. Козубенка маємо 
незначні відомості. Втім, вони розкривають деякі цікаві аспекти 
щодо його дослідницької діяльності. Так, відомо, що під час 
практики, яку він проходив у рідному с. Жоравка, ним було за-
писано переказ «про панію, що після смерти приходила до дітей, 
годувала, купала, розчісувала їх, а потім зникала і тоді чутно 
було дужі пориви вітру»8. Втім, при представлені К. І. Козубенка 
як історика та краєзнавця, основним для нас безумовно є його 
науковий доробок. Це статті надруковані ним у період 1925–1928 рр. 
Загалом нам відомо про п’ять його наукових розвідок, чотири з 
яких надруковано у «Записках Полтавського інституту народної 
освіти». Як дослідник Яготинської сотні Переяславського полку 
він опублікував наступні праці: «Матеріали до історії заселення 
колишнього «вільного степу Яготинського»9 (1925), «Яготинська 
сотня за даними ревізії 1723 р.»10 (1926), «Де-що до закріпачення 
посполитих на Україні»11 (1927), «Слідство про хуторі в сотнях 
Яготинській та Березанській»12 (1928). Остання вийшла друком у 
«Записках історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії 
наук».

Щодо тогочасних наукових студій К. І. Козубенка слід 
навести й такий факт. У період навчання в інституті одним з його 
викладачів був історик, професор В. Г. Клепацький, який читав 
дисципліну «Історія й економіка Полтавщини». У третьому томі 
«Українського археографічного збірника», що був надрукований у 
1930 р., вміщено публікацію подану П. Г. Клепацьким – «Декілька 
документів з Диканського Архіву Кочубеїв». У передмові, говорячи 
про одну з архівних справ – «Дело о главных основаниях Южной 
железной дороги» – вчений зазначив: «Це «Дело» має дослідити мій 
7 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів … С. 49.
8 Петров В. Розвідки. Т. 1. К.: Темпора, 2013. С. 340.
9 Козубенко К. І. Матеріали до історії заселення колишнього «вільного степу Яготин-
ського» : наук. пр. Записки Полтавського І. Н. О., 1925. Т. ІІ. С. 112–154.
10 Козубенко К. І. Яготинська сотня за даними ревізії 1723 р. Запики Полтавського 
ІНО. Полтава, 1925/1926. Т. ІІІ. С. 217–223.
11Козубенко К. І. Де-що до закріпачення посполитих на Україні. Записки Полтав-
ського інституту народної освіти, 1927 р., т. 4, с. 164–172.
12 Козубенко К. І. Слідство про хуторі в сотнях Яготинській та Березанській. Зап. 
іст-філол. від. Всеукр. Акад. наук, 1928. Кн. 17. С. 205–216.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

102

учень, студент Полтавського ІНО Козубенко; він подасть до своєї 
розвідки й инші дуже цікаві документи»13.

У 1931–1932 рр. в Полтавському інституті з-поміж інших 
існували історико-економіний та мовно-літературний відділи14. По-
дальші факти доводять, що науковий шлях К. І. Козубенка здійснив 
ухил від історичного до філологічного напрямку. 19 вересня 1932 р. 
вийшла Постанова ЦВК СРСР «Про навчальні програми і режим у 
вищій школі та технікумах», згідно з якою у Полтавському інституті 
розпочали готувати науково-педагогічних працівників, зокрема, 
й аспірантів-філологів15. К. І. Козубенком було підготовлено 
кандидатську дисертацію, яку захищено в Харкові у 1939 р.16.

Як освітянин-педагог К. І. Козубенко працював на мовно-
літературному факультеті. З 1 жовтня 1936 р. по вересень 1941 р. 
був завідувачем кафедри української літератури та обіймав посаду 
старшого викладача17. Невелику згадку про нього вміщено в спо-
гадах Г. Нудьги: «У Полтавському педінституті було «порожньо»: 
майже всіх літераторів та й інших викладачів пересаджали. Вільних 
місць «повно»18. <…> Кафедра української літератури була невели-
ка – десь близько семи чоловік: К. Козубенко, дуже порядна лю-
дина…»19. Цікавим фактом щодо постаті К. І. Козубенка є й те, що 
одним з його учнів був В. Сухомлинський20.

Наведені відомості про К. І. Козубенка дозволяють скласти 
уявлення про нього, як про обдаровану особистість. Його фахова 
обізнаність як історика та філолога засвідчена науковим доробком, 
а організаторські здібності – діяльністю у сфері вищої освіти.

13 Клепацький П. Декілька документів з Диканського Архіву Кочубеїв. Український 
археографічний збірник. К., 1930. Т. 3. С. 254. 
14 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів ... С. 60.
15 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів ... С. 68.
16 Історія факультету філології та журналістики (до дев’яностоп’ятиліття заснування 
вишу) / Під ред. М. Степаненка. Полтава, 2009. С. 7.
17 Булава Л. М., Шевчук С. М., Мащенко О. М. Історія підготовки вчителів ... С. 73.
18 Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик. / Упорядкування Василя Івашківа, 
Руслана Марківа, Андрія Вовчака. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 
С. 149.
19 Мала автобіографія Нудьги Григорія Антоновича. Лютий 1989 р. Григорій Нудьга. 
Біобібліографічний покажчик / Упорядкування Василя Івашківа, Руслана Марківа, 
Андрія Вовчака. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. С. 151.
20 Історія факультету філології та журналістики (до дев’яностоп’ятиліття заснування 
вишу) / Під ред. М. Степаненка. Полтава, 2009. С. 7.


