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У серпні 1933 р. відбувалася нова реорганіза-
ція — Полтавський інститут соціального вихо-
вання перетворився на педагогічний інститут 

із чотирирічним терміном навчання. Вищу педагогічну 
освіту студенти отримували на фізико-математичному, 
природничо-географічному, іс-
торичному, мовно-літературному 
факультетах. Функціонував до-
шкільний відділ. Випускники 
мали право працювати не лише 
у школах неповної середньої 
освіти (семирічках), але і в по-
вних середніх школах (десятиріч-
ках), а також у середніх спеціаль-
них закладах (технікумах, педу-
чилищах тощо).

Після реорганізації директо-
ром до кінця 1934 р. був доцент 
П. М. Койнаш. Петро Михайло-
вич — прекрасний організатор 
викладацького колективу, ви-
могливий, чуйний, уважний, тактовний. Його лекції з іс-
торії України із захопленням слухали студенти.

На роботі всіх вищих навчальних закладів країни 
позитивно відбилося введення з 1 жовтня 1930 р. єди-
ної системи посад педагогічних працівників: профе-
сор, доцент, асистент. У Полтавському інституті соці-
ального виховання на той час працювало 19 професо-
рів, 19 доцентів і 21 асистент.

У наступне десятиріччя професорсько-викладацький 
склад зростав кількісно за рахунок молоді, що здобу-
ла вищу освіту в радянський час. Понад 20 випускників 
Полтавського педінституту довоєнних років, серед них 
І. Т. Чирко, С. О. Данішев, Л. Л. Рогозін, Г. А. Каган, П. К. Па-
далка та інші, поповнили ряди викладачів. Разом із тим 
скорочувалася кількість викладачів старої генерації: час-
тина з них була репресована, частина змушена залишити 
ВНЗ, рятуючись від переслідувань.

З 1924 р. штатним професором ІНО, а з 1930 р. завіду-
вачем кафедри педагогіки був Г. Г. Ващенко. Перша мо-
нографія вченого «Загальні методи навчання», що готу-
валася як навчальний посібник, була розкритико вана 
 вишівськими компартійцями. 1 січня 1934 р. Ващенка 
офіційно позбавили роботи за те, що він «не змобілізував 
студентів й аспірантуру на боротьбу з контрреволюцій-
ними буржуазно-націоналістичними настановами  УНДІП 
і тим самим ревізував та ігнорував постанову ЦК КП (б) 
У про УНДІП». Г. Г. Ващенко шість років поневірявся на 
чужині. У 1940 р. вчений повернувся до Полтави, й зно-
ву очолив кафедру.

У 1940/1941 навчальному році склад професорсько-
викладацького колективу Полтавського педінституту був 

таким: професорів — троє, доцентів — 10, старших викла-
дачів — 43, викладачів і асистентів — 40. Серед таланови-
тих педагогів передвоєнного часу слід відзначити професо-
ра В. М. Гусова, який викладав загальне мовознавство. Його 
лекції завжди були насичені цікавими прикладами з розви-
тку мовознавчої науки та живого українського мовлення, 
часто вражали дотепністю та гумором. Змістовні лекції з те-
орії літератури читав професор С. Ю. Гаєвський, особисто 
знайомий із багатьма письменниками початку ХХ ст.

1929 р. пов’язав свою долю з Полтавським педінсти-
тутом доцент В. С. Оголевець. Ті, хто в нього вчився (хо-
ровий диригент, засновник музею «Музична Полтавщи-
на» М. А. Фісун; заслужений учитель УРСР К. Ходосов), зга-
дують В. С. Оголевця як природженого педагога, майстра 
своєї справи, що приваблював аудиторію глибокими ен-
циклопедичними знаннями, логічністю й чіткістю викладу 
матеріалу. Він вів курси історії російської та західноєвро-
пейської літератур, керував роботою аспірантів. Неприми-
ренний ворог зубріння, В. С. Оголевець високо ставив са-
мостійність думки і наполегливу працю, в оцінюванні знань 
та навичок послуговувався принципом «сумнів на користь 
студента» й щиро радів з успіхів своїх вихованців.

Добра пам’ять залишилася про 
тодішнього декана історичного 
факультету М. А. Курилка. Викла-
даючи нову історію, М. А. Курил-
ко не користувався конспектами, 
знав матеріал досконало, наво-
див багато цікавих прикладів, ана-
логій, прекрасно володів оратор-
ським мистецтвом.

Справжнім подвигом стало 
життя старшого викладача, ви-
пускника історичного факуль-
тету Полтавського педінститу-
ту 1933 р. П. І. Шебітченка. Ще 

у 20-ті роки, перебуваючи на військовій службі, при ви-
конанні важливого державного завдання він обморо-
зив ноги, які довелося ампутувати. П. Шебітченко пере-
ніс 15 тяжких операцій, утратив і руки, але духом не впав. 
Наполегливо оволодівав знаннями. Отримав диплом іс-
торика, працював на викладацькій роботі до останніх 
днів життя (помер у 1949 р.). Заслужена вчителька УРСР 
Т. М. Толстоносова, яка навчалася в інституті наприкінці 
30-х рр., згадувала про високу майстерність Шебітченка 
як викладача: «Читав захоплююче. Пам’ятаю, ми були за-
чаровані його ерудицією і майстерністю викладати мате-
ріал… Він уселяв віру в наші сили, в наше майбутнє».

Викладачі інституту робили все від них залежне для 
забезпечення навчального процесу. Але це було нелег-
ко. Несталість і переобтяженість програм соціально-
економічними проблемами, слабка довишівська підготов-
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ка, брак підручників, а також важкі матеріальні умови, по-
єднані з активною громадською роботою, яка відбирала 
багато часу, спричиняли низьку успішність студентів і не-
достатню кваліфікацію випущених із ВНЗ фахівців.

Негативно позначався на навчальному процесі бри-
гадно-лабораторний метод, за яким усі студенти гру-
пи були поділені на постійні невеликі бригади по кілька 
осіб. Після прослуховування вступної лекції викладача 
вони повинні були самостійно опрацьовувати відповідну 
тему і прозвітувати. Однак цей метод фактично призво-
див до ліквідації лекційних курсів, знижував роль викла-
дача у навчальному процесі.

Недоліки навчальної роботи ВНЗ і шкіл вимагали до-
корінної зміни методів навчання. Рішенням ЦВК СРСР 
від 19 вересня 1932 р. «Про навчальні програми і режим 
у вищій школі та технікумах» бригадно-лабораторний 
метод було ліквідовано. Роль лекцій, семінарських і ла-
бораторних занять різко підвищилася. Вво-
дилась індивідуальна оцінка знань студентів. 
Двічі на рік стали проводитись екзаменацій-
ні сесії. Для піднесення успішності серед сту-
дентів практикувалась допомога старшокурс-
ників молодшим.

У Полтавському ІНО приділяли значну ува-
гу педагогічній практиці третіх курсів і вироб-
ничій практиці других курсів усіх відділів.

Роботу на виробництві студенти повинні були 
поєднувати із суспільно-політичною практикою. 
Вони виступали перед робітниками й колгоспни-
ками з доповідями на науково-політичні й ате-
їстичні теми, проводили бесіди про міжнародне 
становище, організовували концерти.

Педагогічну практику студенти проходи-
ли шляхом кооперування з Кременчуцьким ін-
ститутом соціального виховання. Усе перше 

півріччя на місці вчителя самостійно працювали студенти 
Полтавського інституту, а на друге півріччя їх зміняли кре-
менчуцькі студенти.

Дальшому вдосконаленню діяльності педвишів сприя-
ла постанова РНК СРСР та ЦК ВКП (б) від 23 червня 1936 р. 
«Про роботу вищих навчальних закладів і про керівництво 
вищою школою». Основними формами навчальної робо-
ти у ВНЗ мали стати лекції, практичні заняття й виробни-
ча практика. Підвищувалися вимоги до самостійної роботи 
студентів. Єдиним критерієм успішності визначалося скла-
дання індивідуальних іспитів із лекційних курсів і заліків із 
практичних занять, уводилися державні екзамени.

Для поліпшення підготовки вчителів із 1935 р. прово-
диться реорганізація й укрупнення факультетів педагогіч-
них інститутів. Підготовка вчителів певних спеціальностей 
концентрувалася у ВНЗ, що мали відповідні кадри. Тому 
студенти історичного й дошкільного факультетів були пе-

реведені до Харкова. До Полтавського педін-
ституту прийшли студенти-філологи з Кре-
менчуцького, Сумського та Лубенського пе-
дінститутів, де філологічні факультети закри-
валися. Надалі філологічний факультет у Пол-
таві значно розширився й за своїм складом 
набагато перевищив інші.

Для прискорення підготовки вчителів перед-
бачалося утворення учительських інститутів, які 
готували б кадри для неповної середньої школи із 
дворічним терміном навчання. При Полтавсько-
му педінституті учительський інститут розпочав 
роботу в 1936 р. Він мав мовно-літературний та 
фізико-математичний факультети.

У передвоєнне десятиріччя кількість сту-
дентів інституту швидко зростала. Якщо ста-
ном на 1 вересня 1929 р. на стаціонарі був 
821 студент, то 1 вересня 1940 р. їх стало 

О. П. рАКОВич
інспектор навчальної 

частини, колишня 
співробітниця  

А. С. Макаренка по ди-
тячій колонії імені  

М. горького, 1936 р.

група викладачів Полтавського педінституту 30-х рр. ХХ ст.
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1442. На мовно-літературному факультеті на-
вчалися 657 осіб, на фізико-математичному — 
272, на природничому — 127, у вечірніх 
групах — 59 та в учительському інституті — 
328 студентів.

У радянській вищій школі з початку її ста-
новлення здійснювалася загальнодержавна 
політика формування складу студентства за 
класовим принципом, із дискримінацією ви-
хідців із так званих непролетарських, експлу-
ататорських верств населення (промислов-
ців, торговців, заможних селян, духовенства 
тощо). Це стосувалося й Полтавського ІНО. 
У 1929–1930 рр., коли почалась «ліквідація 
куркульства як класу», відрахування студентів 
за соціальною ознакою стає масовим.

З’ясуванням соціального стану студентів за-
ймалася в ІНО, а потім у ІСВ спеціальна комісія. 
Без обговорення відраховували з числа студен-
тів тих, хто приховав під час вступу інформацію про соціаль-
не походження. Часто студентів виключали за якісь не бажа-
ні владі вчинки. Так, студентку Ї. Марченко позбавили права 
на освіту, бо в її матері під час хлібозаготівель знайшли за-
копаний хліб. А з випускного ІV курсу відрахували студенток 
Н. Суворову й В. Клименко які відмовилися підтримати про-
позицію студентського колективу про закриття однієї з цер-
ков Полтави. «Це кладе пляму на ІНО, як на вищий шкільний 
заклад, що готує педагогічні кадри для боротьби з релігій-
ними забобонами», — констатувало правління ВНЗ.

У середині 30-х рр., коли у Радянському Союзі було 
офіційно оголошено про перемогу соціалізму й ліквідацію 
експлуататорських класів постановою ЦВК та РНК СРСР 
від 29 грудня 1935 р. про прийом до вищих навчальних за-
кладів і технікумів скасовувалися встановлені при прийо-
мі до ВНЗ обмеження, пов’язані із соціальним походжен-
ням абітурієнтів. До ВНЗ стали приймати всіх громадян, 
які склали визначені для вступу до навчальних закладів ек-
замени шляхом конкурсного відбору. Новий порядок при-
йому студентів забезпечував зарахування кра-
ще підготовленої молоді до навчання у ВНЗ. 
Але потрапити на навчання дітям розкуркуле-
них чи репресованих за політичними мотива-
ми було практично неможливо, бо щодо них 
діяли відповідні таємні інструкції.

З року в рік зростала кількість випускників 
Полтавського педагогічного й учительського 
інститутів: у 1931 і 1932 рр. випущено було по 
120 студентів, 1933 р. — 150, 1934 р. — 195 ви-
пускників. У зв’язку з різними реорганізацій-
ними заходами, закриттям історичного та до-
шкільного факультетів у 1935 і 1936 рр. змен-
шилась кількість випускників (по 140). У 1937 р. 
інститут закінчили 190 студентів, 1938 р. — 300, 
1939 р. — 320, 1940 р. — 360. У 1941 р., уже на 
початку Великої Вітчизняної війни, державні ек-
замени склав 371 студент, із них — 231 педаго-
гічного та 140 студентів учительського інститутів.

Все більшої ваги набуває заочна форма навчання. На 
початку 1931/1932 навчального року при інституті почав 
працювати заочний відділ. Спочатку він уважався філією 
Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації педа-

гогів (ВІПКП). Першим помічником директо-
ра інституту із заочної освіти було призначе-
но І. І. Мазепу.

Проте в роботі заочного відділу були й не-
доліки: студенти недостатньо забезпечували-
ся програмами та підручниками, їхня явка на 
навчання була незадовільною.

У наступні роки організаційні форми за-
очного навчання вдосконалюються. При ін-
ституті створюється заочний відділ, який 
оперативніше керує навчанням заочників. 
По силювалася й відповідальність викладачів 
за навчання студентів-заочників.

Уже з перших років існування форми за-
очного навчання виявилося багато бажаю-
чих підвищувати свою освіту без відриву від 
виробництва. Кількість їх швидко збільшу-
валася. На 1 листопада 1940 р. налічувало-
ся 2496 студентів-заочників, із них на україн-

ському відділі — 1596, на фізико-математичному — 468, 
на природничому — 432.

Випуски вчителів-заочників не мали необхідної ста-
більності, але значно збільшились у передвоєнні роки: 
у 1935 р. випускників було 145, у 1936 р. — 75, у 1937 р. — 
32, у 1938 р. — 267, у 1939 р. — 279, у 1940 р. — 798 (421 — 
достроково), у 1941 р. — 123.

Серед тих, хто в другій половині 30-х рр. навчався на 
заочному відділі, потрібно назвати Василя Олександрови-
ча Сухомлинського. Навіть лаконічні, скупі на похвалу за-
писи у протоколах комісії свідчать, як багато уже в моло-
ді роки працював майбутній видатний український педагог 
і чудовий організатор навчального процесу в школі.

Пізніше В. О. Сухомлинський так пригадував свої сту-
дентські роки: «Мені випало щастя два роки вчитися в Пол-
тавському педагогічному інституті. Державні екзамени 
я склав у березні 1938 року. Кажу випало щастя, бо нас, два-
дцятирічних юнаків і дівчат, оточувала в Полтавському педа-
гогічному інституті атмосфера творчої мислі, допитливос-

ті, жадоби знань. Я з гордістю називаю Полтав-
ський педагогічний інститут своєю alma mater… 
Нам, майбутнім філологам-словесникам, зумі-
ли заронити в серце, розум живучі зерна любо-
ві до слова, до літератури — це, на мою думку, 
найголовніше». Із глибокою повагою говорив 
В. Сухомлинський про своїх учителів — викла-
дачів ПДПУ А. А. Москаленка, Б. Д. Рабинови-
ча, В. С. Оголевця, А. М. Гуренка, П. К. Падал-
ку, К. І. Козубенка. В. О. Сухомлинський став 
видатним педагогом сучасності, Героєм Соціа-
лістичної Праці, членом-кореспондентом АПН 
РРФСР (1957) й АПН СРСР (1968), автором 
30 книг і понад 500 статей, присвячених вихо-
ванню й навчанню молоді, педагогізації батьків, 
методиці викладання та ін. Його книга «Серце 
віддаю дітям» (1969) відзначена Державною 
премією УРСР.

Наукова робота у ВНЗ у 30-х рр. велась непослідов-
но. Постійні реорганізаційні процеси з хвилями політич-
них репресій, аж ніяк не стимулювали інтерес до дослід-
ницької творчості. Але, незважаючи на це, викладачі, осо-
бливо молодь, прагнули реалізувати себе в науці.  Цьому 

л. П. БеЗОБрАЗОВ
Випускник мовно-

літературного ф-ту 
1939 р., письменник

(літературний псевдо-
нім – леонід Бразов). 

Фото 70-х рр.

В. О. СУХОМлинСьКий
Студент мовно-
літературного

факультету Полтав-
ського педінституту 

в 1937–1938 рр.
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також сприяло відкриття в ІСВ аспірантури. З 1931 р. 
розпочалася підготовка аспірантів на кафедрі педагогіки. 
У 1933 р. перших аспірантів прийняли кафедри україн-
ської та російської й зарубіжної літератури. Керівником 
аспірантів зі спеціальності «українська література» був 
професор Ю. Ю. Циганенко. Він читав аспірантам курс іс-
торії української літератури та методику викладання лі-
тератури у вищій школі. Крім викладачів інституту, з аспі-
рантами працювали вчені, запрошені з Харківського уні-
верситету. У 1933 р. в аспірантурі інституту налічувалось 
13 осіб.

У 1935 р. аспірантуру закінчили А. М. Гуренко, К. І. Ко-
зубенко, М. М. Койнаш. А. М. Гуренко тривалий час працю-
вав заступником декана мовно-літературного факультету 
й викладав зарубіжну літературу. К. І. Козубенко спочат-
ку був викладачем української літератури, а потім завід-
увачем кафедри. У 1936 р. закінчили аспірантуру п’ятеро 
осіб. Випускники Т. І. Марусенко, І. Т. Чирко, П. К. Падал-
ка були призначені викладачами Полтавського педінсти-
туту; К. О. Лаврунов одержав призначення до Запорізь-
кого педінституту, а П. Ю. Кикоть до Молдавського педін-
ституту (пізніше повернулася в Полтавський педінститут). 
Уперше в історії Полтавського педінституту у 1939 р. за-
хистив кандидатську дисертацію при Харківському універ-
ситеті К. І. Козубенко (тема «Фольклор у творчості Марка 
 Вовчка»).

Значний внесок у поліпшення організації наукової ро-
боти у ВНЗ зробив ректор П. М. Койнаш. З його ініціати-
ви у 1934 р. було відновлено випуск «Наукових праць Пол-
тавського педінституту», які він особисто редагував. При 

ректорові І. М. Онісіні стали практикуватися наукові відря-
дження викладачів до Києва, Харкова, Москви, Ленінграда.

У передвоєнні роки майже кожен викладач працював 
над певною науковою темою. Так, на кафедрі хімії роз-
роблялася проблема барвників; на кафедрі ботаніки ви-
вчалися гастероміцети (гриби) України; філологічні ка-
федри досліджували творчість російських і українських 
письменників кінця XIX — початку XX ст. (В. Короленка, 
Лесі Українки, С. Васильченка, Панаса Мирного) та за-
ймалися проблемами методики вивчення мови й літера-
тури у школі.

Про коло наукових інтересів членів кафедр частково 
можна судити з тематики доповідей, які були заслухані на 
науковій сесії, що відбулася 25–28 травня 1941 р. «Педаго-
гічна діяльність А. С. Макаренка в Полтаві» (О. П. Бондарен-
ко), «Виховання свідомої дисципліни» (В. Н. Лисенко), «Со-
ціальний роман Панаса Мирного «Повія» (Т. І. Марусенко), 
«Неологізми В. Маяковського» (В. Я. Савельєв), «Сучасна фі-
зика і діалектичний матеріалізм» (Д. М. Мазуренко), «Хлор-
сульфатпохідні аценафтену» (А. П. Каришин) та ін.

До наукової роботи залучалися найкращі студенти. 
Вони працювали в наукових гуртках: математичному, фі-
зичному, ботанічному, хімічному, зоологічному, літератур-
ному, російської мови, української мови.

З 1930 р. у кожній студентській групі запроваджується 
посада агітатора. Агітаторами працювали на громадських 
засадах викладачі — члени партії й ЛКСМУ. Звіти про ро-
боту агітаторів систематично заслуховувались на засідан-
нях бюро інститутської та факультетських парторганізацій. 
Усі викладачі й студенти обов’язково вивчали у гуртках по-
літграмоти опубліковані в пресі рішення з’їздів і пленумів 
ВКП (б) та КП (б) У, промови й статті компартійних вождів, 
у першу чергу Й. Сталіна, брали участь у влаштованих вла-
дою мітингах та демонстраціях.

Широко практикувалися заходи культурно-просвіт-
ниць кого характеру: лекції, відвідування й обговорення те-
атральних вистав, кінофільмів, літературні й музичні вечо-
ри. Регулярно відзначалися в інституті Шевченківські дні.

На літературних вечорах в інституті виступали пол-
тавські письменники Пилип Капельгородський, Олек-
сандр Ковінька, Петро Ванченко, Федір Жилко, Теодор 
Орисіо (Кравченко). До Полтави не раз приїжджали пись-
менники з Харкова й Києва. Студентам інституту надов-
го запам’ятався приїзд видатних українських поетів Павла 
Тичини та Миколи Бажана у травні 1935 р.

Диплом про вищу освіту  
В. О. Сухомлинського, 1939 р.

Аспіранти Полтавського педінституту, 1935 р.

Комітет комсомолу педінституту, 1936 р.
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У 1936 р. інститут відвідали письменники Андрій Голо-
вко, Олександр Безименський, Павло Антокольський, Лео-
нід Первомайський.

У педінституті організовувалися великі літературні ви-
ставки, які займали цілі кімнати. Однією із найкращих була 
виставка 1939 р., присвячена 90-річчю від дня народжен-
ня Панаса Мирного.

Кафедра української літератури організовувала літера-
турні екскурсії Полтавою, а кафедра історії проводила екс-
курсії студентів до історичних пам’ятників Полтавської битви.

У ВНЗ склалися прекрасні традиції самодіяльного мис-
тецтва. У 1922–1932 рр. у Полтавському ІНО, потім в ІСВ 
працював відомий український композитор-етнограф, ди-
ригент, хореограф і педагог В. М. Верховинець (Костів). 
У званні професора він керував кафедрою мистецтво-
знавства, викладав теорію українського народного танцю. 
Був автором першого українського посібника з хореогра-
фії «Теорія українського народного танцю», збірки дитя-
чих ігор та пісень «Весняночка», численних обробок народ-
них пісень. Створений В. М. Верховинцем студентський хор 
й ансамбль «Жінхоранс» на високому професійному рівні 
пропагували українську народну творчість. У передвоєнні 
роки хором Полтавського педінституту керував музикозна-
вець М. А. Фісун. Добре працював також драматичний гур-
ток, який поставив низку п’єс. На вечорах художньої само-
діяльності грав духовий оркестр та оркестр народних ін-
струментів.

У кінці 1930-х рр. студенти Полтавського педагогічного 
інституту вже відчули смертельний подих Другої світової 
війни. Декого з них мобілізували для участі у так званому 
визвольному поході Червоної армії в Західну Україну (ве-
ресень 1939 р.), на радянсько-фінську війну 1939–1940 рр. 
У січні 1940 р. полтавські будівельники ввели в експлуа-
тацію чотириповерховий гуртожиток (будівля психолого-
педагогічного факультету і факультету технологій та ди-
зайну). Але заселити в цей будинок студентів тоді не вдава-

лося, у ньому розмістили військовий шпиталь. І лише у ве-
ресні 1940 р. приміщення отримали студенти.

У передвоєнні роки в інституті приділяли значну увагу 
оборонно-фізкультурній роботі. У 1938/1939 навчальному 
році було підготовлено 56 мотоциклістів, 125 кулеметників. 
У 1940 р. підготували 513 бійців протиповітряної та хіміч-
ної оборони, 512 бійців санітарної охорони, 150 студенток 
навчалися на курсах медсестер; складалися норми на ГПО 
першого і другого ступенів. Добре працювали фізкультур-
ні колективи, зокрема легкоатлетична, фехтувальна секції, 
баскетбольна й волейбольна команди, які у змаганнях із ко-
мандами інших інститутів міста посідали перші місця.

Разом із тим історія педагогічного ВНЗ того періо-
ду має і чимало трагічних сторінок, пов’язаних зі сталін-
ським тоталітарним терором, жертвами якого стали де-
сятки викладачів і студентів. Перші репресивні удари 
були спрямовані проти справжніх українських інтеліген-
тів, відданих своїм переконанням, котрі обстоювали тра-
диційні моральні цінності духовної культури нації. Мова 
йде про професорів Полтавського ІНО О. Т. Бузинного, 
В. С. Воропая, В. О. Щепотьєва, притягнутих до судової 
відповідальності в 1930 році за фальшивим звинувачен-
ням у належності до «Спілки визволення України».

За вироком «Найвищого суду» у справі «СВУ» навесні 
1930 р. В. О. Щепотьєва засудили на три роки «висилок за 
межі України». Після заслання він рік пропрацював учите-
лем на Алтаї, а в 1934 р. повернувся на рідну Полтавщи-
ну, проживав у с. Веприк Гадяцького району. 22 вересня 
1937 р. черговий арешт і розстріл у листопаді того ж року 
за вироком «трійки» облуправління НКВС.

Карально-репресивні органи не обмежилися лише 
В. О. Щепотьєвим та професорами О. Т. Бузинним і В. С. Во-
ропаєм, слід яких загубився в лабетах Гулагу. 3 вересня 
1929 р. бюро партосередку інституту ухвалив таке рішення: 
«Колектив залишити старий за винятком кількох осіб (Бул-
довський, Клепацький, Степанівський, Березняк і Адамо-

Хор педінституту (керівник — М.А. Фісун), 1938 р.
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вич), про яких проси-
ти ОПК вжити заходів, 
щоб їх перекинути 
в інші міста». Напри-
кінці грудня 1930 р. 
бюро партосередку 
Полтавського інсти-
ту  ту соціального  ви-
ховання ухвалило на-
ступне рішення, яке 
чимось нагадувало 
сво єрідний ви рок 
професорові: «Під-
руч ник П. Г. Клепаць-
кого «Огляд джерел до історії України» як ідеологічно не ви-
триманний й політично не витриманий від користування 
усунути». Для професора Павла Григоровича Клепацького це 
«перекидання» до Мелітополя стало ознакою його існування 
протягом 30-х рр., до зникнення назавжди у катівнях Гулагу.

Чергова хвиля репресій у виші пройшла влітку 
1934 р. 16 червня комісія з «чистки» парторганізації 
Полтавського педінституту викрила «націоналістів» — 
 Ващенка, Долинського, Степанівського, яких було 
«вигнано з інституту».

10 липня 1934 р. комісія констатувала факт «викрит-
тя націоналістичних моментів професора Ващенка (педаго-
га), націоналістичне викладання лектора викладача україн-
ської мови Волинського» та усунення з роботи Степанського 
(«за протаскування механіцизму біології») і лектора Гнєзді-
лова (за «вульгаризацію діалектики»). Репресій зазнав також 
Г. Й. Майфет, котрий викладав західноєвропейську літера-
туру в Полтавському педінституті протягом 1931–1934 рр. 
Його заарештували 5 грудня 1934 року в Полтаві органи 
НКВС, а в березні 1935 р. Військова колегія Верховного суду 
СРСР у Києві засудила до 10 років ув’язнення. Перебував 
у таборах на Білому морі до 1939 р., а згодом етапований до 

Воркути, від 1946 р. 
до 1950 р. був «спец-
поселенцем» на Пе-
чорі. Повернувшись 
до Полтави у 1955 р., 
не дістав ні роботи, ні 
житла, відтак виїхав 
самочинно до Печори, 
де у вересні 1975 р. 
покінчив життя само-
губством.

Підсумок першо-
го періоду масово-
го терору в полтав-

ських вишах засвідчила постанова ЦК КП (б) У «Про ан-
тирадянські виступи та засміченість полтавських ви-
шів — інституту м’ясної промисловості та педагогічно-
го інституту» від 16 березня 1935 р. Жертв виявилось за-
мало, тому констатувалось, що «Полтавський педагогіч-
ний інститут засмічений класово ворожими й контррево-
люційними елементами». ЦК КП (б) У доручив Наркомату 
освіти та міськкому партії впродовж місяця «укомплекту-
вати його кваліфікованими, політично перевіреними ви-
кладачами».

«Чистки» серед викладачів і студентства стали повсяк-
денним явищем, вони спричинили значне зростання на-
пруженості в колективі, загострювали стосунки між сту-
дентами й викладачами. Поволі в стінах закладу ширилася 
атмосфера підозрілості, пошук «ворогів народу» став чи не 
найважливішим завданням.

Репресіям з боку більшовицьких каральних органів 
були піддані три директори ВНЗ 30-х рр. — М. Х. Фар-
бер, П. М. Койнаш, І. М. Онісін, заступник директора 
Н. Ю. Мірза-Авакянц, професор В. М. Верховинець, ботанік 
Ф. К. Курінний, викладач педагогіки П. Я. Макаренко, вій-
ськовий керівник інституту О. С. Панкратьєв та інші.

і. М. ОніСін 
(1935–1937)

М. В. ДОценКО 
(1938–1940)

П. М. АСєєВ 
(1940–1941)

ДИРЕКТОРИ ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ

Струнний ансамбль ПДПі, 1938 р.
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Про те, у яких нестерпних умовах доводилося працю-
вати викладачам, а особливо керівникам інституту, за-
відувачам кафедр, деканам, свідчить доля директора пе-
дінституту І. М. Онісіна. Перебування тоді на ректорській 
посаді було рівносильне самогубству. Його попередник 
М. С. Дащенко зміг пропрацювати директором півро-
ку й за першої можливості звільнився за власним бажан-
ням. Онісіна призначили на цю посаду в березні 1935 р. 
Як свідчив у 1956 р. старший викладач С. О. Березнюк, 
«Онісін був хорошим організатором навчального проце-
су й господарником, турботливо ставився до студентів та 
викладачів. Під час його роботи був проведений ремонт 
навчального корпусу, підсобних приміщень, організова-
не громадське харчування, студенти мали гуртожиток, 
а більшість викладачів — квартири. Педінститут був на 
хорошому рахунку в наркоматі освіти України».

За дворічний період роботи на посаді директора 
І. М. Онісін не раз ставав на захист викладачів і студентів, 
яких безпідставно звинувачували в націоналізмі, троцькіз-
мі та інших «смертних гріхах».

Поступово над головою Івана Максимовича почали 
збиратися темні хмари. До Полтавського міськкому КП 
(б) У надходили листи, де невідомі «добродійники» пові-
домляли про ворожу, шкідницьку діяльність директора. 
А далі все пішло за добре відпрацьованою схемою: для пе-
ревірки роботи директора педінституту І. М. Онісіна була 
направлена комісія міськкому партії, яка ретельно зібрала 
всі плітки й вигадки.

Висновки комісії були категоричними: «У пед-
ін ституті в 1936 році орудувало кубло буржуаз-
них націоналістів-троцькістів, яке проводило підлу 
зрадницько-шкідницьку роботу під безпосереднім ке-
рівництвом директора Онісіна». Які ж конкретні злочини 
інкримінувалися І. М. Онісіну? Їх виявилося чимало. На-
бір студентів на перший курс педінституту в 1937 р. за 
планом становив 240 чоловік, а фактично набрали 269, 
до вчительського інституту — відповідно 90 і 105 осіб. 
Усе це, мовляв, було зроблено для того, щоб виклика-
ти невдоволення студентства, бо зараховані понад план 
першокурсники не отримали стипендій. Директор при-
ймав на стаціонар випускників педшкіл, навмисно збіль-
шуючи дефіцит учительських кадрів у області. Крім 
того, була допущена перевитрата коштів на наукові від-
рядження викладачів. Отже, робила висновок комісія, 
наявне неприховане шкідництво.

Усіх цих, загалом безглуздих, звинувачень було до-
статньо, щоб 17 вересня 1937 р. бюро Полтавсько-
го міськкому КП (б) У виключило І. М. Онісіна з пар-
тії «за шкідницьку роботу як українського буржуаз-
ного націоналіста і посібника троцькістів». Його негай-
но звільнили з роботи. Новим директором призначе-
но М. В. Доценка. Через три місяці І. М. Онісін був за-
арештований і 17 жовтня 1938 р. виїзною сесією Вій-
ськової колегії Верховного Суду Союзу РСР його як 
«учасника антирадянської української націоналістич-
ної терористичної організації» засудили до 15 років 
ув’язнення. У 1942 р. колишній директор помер у гу-
лагівських таборах Магадана.

У квітні 1938 р. «трійкою» УНКВС по Полтавській об-
ласті «за приналежність до антирадянської військово-
повстанської організації», що нібито ставила своїм зав-
данням підготовку збройного повстання з метою пова-

лення радянської влади, 
були засуджені до роз-
стрілу викладачі Пол-
тавського педінституту 
П. П. Маслік й О. І. Кляз-
ник, а в жовтні «за шпи-
гунство на користь Поль-
щі» — студент інституту 
В. П. Кривобок.

Усі перелічені жертви 
комуністичного терору 
реабілітовані, на фасаді 
навчального корпусу № 1 
Полтавського педагогіч-
ного університету вста-
новлені меморіальні до-
шки в пам’ять професо-
рів В. М. Верховинця та 
В. О. Щепотьєва.

Секція художньої гімнастики, 1935 р.

група студентів ПДПУ вивчає кулеметну справу, 1936 р.

чоловіча та жіноча волейбольні команди  
педінституту, 1939 р.

П. Я. МАКАренКО
Доцент кафедри педагогіки,

 1938 р.
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