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У кінці 50-х — на початку 60-х рр. у системі осві-
ти відбулися вагомі зміни. У грудні 1958 р. був 
ухвалений закон «Про зміцнення зв’язку шко-

ли із життям і про подальший розвиток системи народної 
освіти в СРСР», яким запроваджено нові типи навчальних 
закладів — школи-інтернати, спеціалізовані школи, при-
значені для цілеспрямованої підготовки учнів до всту-
пу на відповідні факультети вишів. Із 1960 р. почали ді-
яти класи і школи подовженого дня. У 70–80-х рр. здій-
снено перехід до обов’язкової загальної середньої освіти, 
введено 11-річне навчання, створено єдиний тип закладів 
профосвіти — середні ПТУ.

Істотно збільшили асигнування на подальше капіталь-
не будівництво Полтавського педагогічного інституту, 
оснащення його сучасним обладнанням. У 60-х рр. нови-
ми приладами й апаратурою були встатковані лаборато-
рії аналітичної, фізичної, колоїдної та неорганічної хімії, 
спектрального аналізу, електротехніки, радіотехніки, за-
гальної фізики, молекулярної оптики. У 1968 р. інститут 
мав 29 лабораторій і кабінетів, які дозволяли проводити 
семінарські та практичні заняття на відповідному техніч-
ному рівні.

Унаслідок спорудження в 1977 р. нового навчально-
го корпусу навчальна площа ВНЗ збільшилась утричі 

(до 12 тис. м2). Новозбудований корпус мав конференц-
зал на 650 місць, 50 навчальних аудиторій. Протягом 
1977–1980 рр. силами викладачів і студентів із матері-
альною шефською допомогою було обладнано 20 типо-
вих кабінетів, 15 лабораторій, шість навчальних майсте-
рень. У 80-х рр. під навчальний корпус перебудовано гур-
тожиток на вул. Остроградського та споруджено 4-й на-
вчальний корпус на вул. Карла Маркса.

Якісно новим етапом у розвитку агробіостанції 
ПДПІ стали 60–80-ті рр., коли її завідувачем була А. К. Ки-
ва —творча людина з великим ентузіазмом. Розпочало-
ся створення колекцій дендрофлори та захищеного ґрун-
ту, закладено квітники з однорічними та багаторічними 
культурами, створено альпійські гірки, зібрано велику 
колекцію кактусів, реорганізовано ділянки польової та 
овочевої сівозмін. Це дало змогу в 1982 р. провести на 
базі агробіологічної станції Всесоюзну конференцію ви-
кладачів методики біології педагогічних інститутів під 
головуванням видатного вченого-методиста М. М. Вер-
зіліна. У 1989 р. агробіологічній станції надано статус Бо-
танічного саду.

У 1966 р. введено в експлуатацію п’ятиповерхове при-
міщення другого гуртожитку на 405 місць. Почав працюва-
ти і третій — дев’ятиповерховий — гуртожиток на 530 місць.

До 1966 р. в інституті функціонували три факультети: 
історико-філологічний, фізико-математичний і природ-
ничий. 1966/1967 навчального року історико-філологіч-
ний факультет було поділено на історичний та філологіч-
ний. У 1977 р. організовано факультет підготовки вчите-
лів початкових класів, а в 1978 р. — факультет загально-
технічних дисциплін і праці.

Першим організаційним підрозділом факультету під-
готовки вчителів початкових класів стала кафедра педа-
гогіки і методики початкового навчання, яку очолювала 
доцент Н. С. Литвиненко. У жовтні 1979 р. вона була при-

ПЕДІНСТИТУТ
У 60–80-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

навчальний корпус ПДПі № 2 (автори проекту —  
архі тектори М. А. Деренько, і. В. Криницький, М. А. Матяш) 

Перегляд книг з автографами видатних діячів науки
і культури, 1969 р.
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значена деканом новоствореного факультету й обіймала 
цю посаду до 1997 р.

За цей час факультет мав назви: факультет підготов-
ки вчителів початкових класів, педагогічний, а нині — 
психолого-педагогічний. До останніх днів роботи на по-
саді декана Нінель Степанівна запроваджувала нові 
спеціа лізації та спеціальності відповідно до потреб освіт-
ніх закладів регіону та країни загалом: почали готувати 
вчителів музики та образотворчого мистецтва (1981), ви-
хователів дошкільних закладів (1990), учителів-хорео-
графів (1991), практичних психологів для закладів освіти 
(1993) та соціальних педагогів (1996).

Викладачі кафедри педагогіки і методики початково-
го навчання доценти Н. А. Вакуленко, Е. Ф. Палажченко, 
І. М. Мудрий, Н. Г. Горпинич, старший викладач Н. І. Рибас, 
асистенти Т. М. Байбара, Н. М. Зікун, В. В. Кудіна, Т. А. Тка-
ченко, М. І. Дідора, Р. А. Колесникова, Т. В. Лихошвай, 
Н. М. Бобух, Л. О. Хомич, Н. Д. Карапузова, М. П. Лещен-
ко на чолі з Н. С. Литвиненко доклали чимало зусиль і ре-
тельної праці для розбудови нового факультету, вирішен-
ня численних проблем перших років існування — добору 
викладацьких кадрів, розроблення комплексів навчально-
методичного забезпечення, заснування наукових шкіл, 
створення матеріально-технічної бази.

Основним аргументом на користь організації факуль-
тету загальнотехнічних дисциплін і праці була нагаль-
на необхідність підготовки кваліфікованих кадрів. На той 
час тільки 10% учителів трудового навчання Полтавської 
області мали вищу освіту. Нелегкий тягар зі створення 
факультету взяв на себе старший викладач кафедри фізи-
ки І. Т. Мусіяка, який працював деканом у 1978–1981 рр. 
Із 1981 до 1983 р. факультет очолював доцент Т. Д. Дідо-
ра, із 1983 до 2004 р. — доцент М. М. Ніколаєв. Саме під 
його керівництвом факультет перетворився на визнаний 
у республіці центр підготовки висококваліфікованих учи-
телів трудового навчання, сформувався згуртований ко-
лектив науково-педагогічних працівників, зріс рівень ви-
ховної роботи зі студентами.

Першими викладачами новоствореної кафедри за-
гальнотехнічних дисциплін і праці були завідувач кафе-
дри доцент М. І. Бондар, доценти А. С. Гринюк, Л. О. Гри-
щенко, Ю. В. Калязін, В. С. Кашуба, старші викладачі 
Л. П. Гладка, А. Г. Корецька, П. В. Пловецький, К. П. Фасто-
вець, асистент М. О. Гладкий.

У лівому крилі підвального приміщення корпу-
су № 2 розмістилися й існували до 1986 р. майстер-
ні, деякі лабораторії та деканат. Того ж року в обі-
гу з’явилося слово БАМ («Будова Антона Макарен-

Приміщення студентських гуртожитків № 1 на вул. Монастирській, 7 та № 2, 3 і 4 на вул. В. Козака
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ка»). Завдяки клопотанням керівництва вишу Мініс-
терство легкої промисловості УРСР передало інститу-
ту будівлі шкіряного заводу. За ініціативою студент-
ського самоуправління в літній період створили бри-
гади мулярів, облицювальників, які очолили студенти 
Ю. Бабанський, Ю. Берьозкін, Ю. Бугаєць, В. Дацен-
ко, Ю. Острянський та інші. У колишніх цехах заводу 
було встановлено обладнання. Сьогодні тут працюють 
навчально-виробничі майстерні — одні з найкращих 
серед споріднених педагогічних ВНЗ України.

Відкриття нових факультетів істотно збільшило кон-
тингент студентів. У 60-ті рр. в інституті навчалося при-
близно 3 тис. осіб, а в 70-ті — 3,6 тис. Неухильно зрос-
тала кількість студентів стаціонару у зв’язку зі скоро-
ченням набору на заочне відділення. Якщо в 1971/1972 
навчальному році у ВНЗ 1479 студентів навчалися 
на стаціонарі і 3013 без відриву від виробництва, то 
у 1991/1992 навчальному році опановували знання 
6,5 тис. студентів, з-поміж них понад 4 тис. — на стаці-
онарному відділенні.

Полтавський педагогічний інститут був укомплектова-
ний кваліфікованими викладачами, кількість яких зроста-
ла зі збільшенням контингенту студентів. У 1961 р. ВНЗ 
мав 111 штатних викладачів, у 1971 р. — 133 і в 1979 р. — 

189. У 1961 р. в інституті працював доктор і 30 кандида-
тів наук (27,8%), у 1971 р. — четверо докторів та 61 кан-
дидат наук (48,8%), у 1979 р. — відповідно п’ятеро та 90 
(50,3%). У 1990 р. науково-педагогічну роботу на 33 ка-
федрах забезпечували приблизно 400 викладачів, зокре-
ма 15 докторів наук, професорів і до 200 кандидатів наук, 
доцентів.

ВНЗ широко практикував направлення в цільову аспі-
рантуру найобдарованіших випускників, а також переве-
дення перспективних у дослідницькій роботі доцентів на 
посади старших наукових співробітників.

У 1971 р. викладачі та студенти з почестями провели 
на заслужений відпочинок М. В. Семиволоса, який очо-
лював ВНЗ протягом 18 років. Із 1971 до 1975 р. рек-
тором інституту був професор О. К. Зубань. У березні 
1975 р. інститут очолив доцент І. А. Зязюна. Проректо-
ром із навчальної роботи став доктор економічних наук, 
професор В. С. Жученко, із наукової роботи — кандидат 
філологічних наук, доцент Ф. М. Неборячок, із за очної 
освіти — кандидат фізико-математичних наук, доцент 
А. Ф. Баранник.

Молодий (у 1975 р. йому виповнилося тільки 37 ро-
ків), енергійний, ініціативний кандидат філософських 
наук І. А. Зязюн із перших днів перебування на посаді 
ректора вдосконалював навчальну, наукову та виховну 
роботу в інституті.

Було завершено будівництво навчального корпусу 
№ 2, реконструйовано в навчальний корпус № 3 гур-
тожиток № 1, споруджено їдальню, спортивний комп-
лекс і три гуртожитки, обладнано кафе «Ворсклянка» 
й танцювальний зал «Глобус», проведено значні буді-
вельні роботи на біостаціонарі «Лучки», у ботанічно-
му саду.

У структурі Полтавського педінституту з’явилися нові 
факультети, виникли нові спеціальності. Він перетворив-
ся у вищий навчальний заклад першої категорії.

Постійна увага ректорату до питань зміцнення матері-
альної бази інституту, добору викладацьких кадрів, поліп-
шення їхньої кваліфікації створили необхідні передумо-
ви для активізації всіх ланок підготовки спеціалістів для 

Студенти факультету загальнотехнічних дисциплін і праці на відбудові приміщення  
навчально-виробничих майстерень, 1987 р.

Заняття в навчально-виробничій майстерні факультету
технологій та дизайну
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ВИКЛАДАЧІ ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ  
60–80-х РОКІВ

і. г. БацулаМ. В. Бака В. В. БихунА. Ф. Баранник П. Х. Білий

О. Д. Бондаревська О. л. Верезомська т. і. гавакова р. В. ганжа Д. і. ганич

Ю. К. гулак г. П. Денисовець г. Ф. Джурка П. С. Дудик В. н. жук

В. С. жученко П. К. Загайко В. М. Заливчий Б. Я. Кузняк А. Ю. Кузьменко
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ВИКЛАДАЧІ ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ  
60–80-х РОКІВ

г. т. линник н. С. литвиненко В. С. лобурець В. П. Мирний В. Ф. Моргун

і. т. Мусіяка Ф. М. неборячок М. М. ніколаєв є. є. радченкоА. В. Оголевець

О. П. руденко Ю. В. Самусенко О. А. Стасілюнас н. М. тарасевич н. В. Хоменко

А. С. черевань В. О. Шутовський А. П. Шебітченко н. Ф. Щебітченко р. В. Яремко
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народного господарства країни, 
збільшення обсягу та вагомості 
науково-дослідних робіт.

Високим авторитетом серед 
студентів користувалися лекції 
й семінари професорів П. М. Де-
нисовця, В. С. Жученка, І. А. Зя-
зюна, доцентів Р. С. Балакіре-
вої, Ф. М. Неборячка, Т. І. Гава-
кової, Д. І. Ганича, Ю. К. Гулака, 
М. Ф. Гур’єва, А. П. Каришина, 
Н. С. Литвиненко, В. Є. Лобур-
ця, Д. М. Мазуренка, П. К. Загай-
ка, О. Х. Соколовського та інших 
викладачів.

В інституті виявляли постійну 
турботу про зростання науково-теоретичного й методич-
ного рівня професорсько-викладацького складу.

Стало доброю традицією запрошувати для читан-
ня спецкурсів та окремих лекцій вчених із Москви, Киє-
ва, інших університетських центрів. У 70–80-х рр. пе-
ред студентами й викладачами інституту виступи-
ли академіки АН УРСР М. В. Гулий та А. П. Маркевич, 
член-кореспондент АН УРСР В. І. Шинкарук, професори 
М. А. Акопов, В. Д. Бабкін, М. С. Гриценко, М. А. Жовто-
брюх, І. Т. Крук, В. О. Кудін, М. Й. Лісовий, Ю. І. Римарен-
ко, Б. А. Шрамко.

У 1963 р. почав працювати загальноінститутський 
кабінет технічних засобів навчання. Тоді ж на кафедрі 
іноземних мов було створено фонокабінет, обладна-
ний 20 напівкабінами з магнітофонами. Кафедри мали 
засоби статичної проекції, звукозаписувальну й звуко-
відтворювальну апаратуру, кіно- та діапроекційні апа-
рати, машини для програмованого навчання. Щороку 
викладачі проводили 800–900 лекційних, семінарських 
і лабораторно-практичних занять із використанням 
ТЗН. З 1977 р. влаштовували виставки технічних засобів 
навчання й наочності, виготовлених студентами. Викла-
дачі та лаборанти постійно працювали над поліпшенням 
технічної оснащеності навчального процесу. Так, доцент 
кафедри фізики Ю. К. Гулак створив прилад для імітації 
панорами зоряного неба, за допомогою якого в інститу-
ті проводили лабораторні заняття зі спостереження за 
фізичнозмінними зірками.

Із метою активізації пізна-
вальної діяльності студентів в ін-
ституті практикували спецкур-
си і спецсемінари. На історично-
му факультеті читали спеціаль-
ні курси «Джерелознавство но-
вої та новітньої історії», «Історія 
мистецтва», «Історія Полтавщи-
ни». А загалом на різних факуль-
тетах у 1980 р. читали 27 спец-
курсів, проводили 20 спецсемі-
нарів і 26 факультативів.

Ректорат і громадські орга-
нізації педінституту неухильно 
домагалися відповідності під-
готовки майбутніх спеціалістів 

вимогам життя. 1979/1980 навчального року для всіх 
студентів ВНЗ уперше почали читати спеціальний курс 
«Основи педагогічної майстерності». Програму спецкур-
су розробили доценти кафедри педагогіки і психології 
Т. І. Гавакова, І. Ф. Кривонос та Н. М. Тарасевич. Спец-
курс містив елементи театральної педагогіки й оратор-
ського мистецтва. На всіх факультетах діяли кабінети 
педагогічної майстерності.

Щоб психологічно підготувати студента до вчитель-
ської професії, розвинути в ньому педагогічні здібності, 
в інституті діяла добре продумана система спілкування зі 
школою. На молодших курсах студенти здобували педа-
гогічні вміння й навички, проходячи безвідривну практи-
ку в школах, працюючи вихователями та вожатими в пі-
онерських таборах. Багато першокурсників організову-
вали дозвілля дітей у дитячих кімнатах ЖЕКів, здійсню-
вали шефство над педагогічно занедбаними підлітками. 
У 1976 р. комітет комсомолу для роботи з важковихову-
ваними діть ми створив педзагін «Турбота», який налічу-
вав 90 студентів. Вони проводили рейди для виявлення 
підлітків, схильних до правопорушень, установлювали ін-
дивідуальне шефство над ними.

На передвипускному й випускному курсах педа-
гогічну практику студенти проходили зазвичай у ба-
зових і підшефних школах інституту. Для її керівни-
цтва, крім штатних викладачів, запрошували досвідче-
них учителів-методистів. Серед них — заслужені вчи-
телі УРСР І. І. Дяченко, П. А. Гудим, О. С. Салашний, 

і. А. ЗЯЗЮн
ректор Полтавського

педінституту  
в 1975–1990 рр.

на практиці з виробничого навчання,  
1965 р.

Студент-практикант проводить урок
 фізики в середній школі № 7 м. Полтави, 1965 р.

О. К. ЗУБАнь
ректор Полтавського

педінституту  
в 1971–1975 рр.
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К. О. Ходосов, відмінники народної освіти. Практика 
відбувалась у різних типах середніх навчальних закла-
дів, а 90% практикантів-випускників здійснювали на-
вчальну й виховну роботу в сільських школах.

У процесі підготовки кваліфікованих спеціаліс-
тів широко використовували теоретичну спадщи-
ну уславлених вихованців інституту А. С. Макарен-
ка та В. О. Сухомлинського. У 1977 р. в інституті були 
відкриті кімнати-музеї Макаренка й Сухомлинського. 
1962 р. у ВНЗ запрацював науково-педагогічний гур-
ток студентів-макаренківців, яким незмінно керувала 

старший викладач К. М. Ширяєва. Члени гуртка протя-
гом 10 років підтримували зв’язки з професором Оло-
моуцького університету (Чехословаччина) Лібером 
П’єхою, який вивчав творчість Макаренка, зі школою 
імені Макаренка в Дрездені. Унаслідок наукових дослі-
джень студентів-макаренківців у видавництві «Радян-
ська школа» з’явився збірник (1968).

Підготовку майбутніх педагогів здійснювали так, щоб 
забезпечити формування активної пізнавальної діяльнос-
ті студентів. На фізико-математичному факультеті (де-
кан — професор О. П. Руденко) запроваджували в на-
вчальний процес елементи дослідницької роботи студен-
тів (підготовка рефератів, написання рецензій, складання 
бібліографічних покажчиків), а також домоглися значних 
успіхів при застосуванні програмованого контролю за їх-
німи знаннями з використанням машинної техніки. Кож-
ний викладач літературознавчих кафедр філологічного 
факультету (декан — доцент О. Д. Бондаревська) мав ін-
дивідуальний графік надання допомоги студентам.

У 1966 р. в інституті було введено так звану кон троль-
но-семінарську систему. Вона передбачала облік поточ-
них оцінок роботи кожного студента молодших курсів на 
семінарських і практичних заняттях.

У 1974 р. контрольно-семінарську систему змінила пе-
ріодична атестація студентів усіх курсів. Вона давала змогу 
викладачам вчасно виявляти тих, хто не встигає в навчан-
ні, і проводити з ними додаткові заняття та консультації.

У пошуках шляхів підвищення якості підготовки мо-
лодих спеціалістів у Полтавському педінституті наприкін-
ці 70-х рр. розпочали розробку експериментальної про-
грами «Учитель» (школа–виш–школа). Її ініціатором і ке-
рівником був ректор І. А. Зязюн.

Освоєння програми здійснювали за такими основни-
ми напрямами підготовки: рання орієнтація школярів на 
вчительську професію, набір юнаків та дівчат на навчання 
в інституті, викладання студентам спецкурсу з основ пе-
дагогічної майстерності, проведення безперервної педа-
гогічної практики в базових навчальних закладах і після-
вишівська адаптація молодих учителів.

До розроблення окре-
мих аспектів програми 
«Вчитель» долучалися ви-
кладачі інституту й учи-
телі області. Значний вне-
сок у цю справу зробили 
професори Н. М. Тарасе-
вич і А. М. Бойко, доценти 
В. Ф. Моргун, Л. В. Кра-
мущенко, І. Ф. Кривонос 
та інші. За методикою 
полтавців почали працю-
вати багато вітчизняних 
та закордонних виклада-
чів і вчених. До Полта-
ви приїжджали числен-
ні гості із вишів СРСР, 
Польщі, Чехословаччи-
ни, Угорщини, Болгарії, 
Англії, Німеччини, Япо-
нії, Китаю, США, Кана-
ди й інших країн. Тіль-

Урочисте вручення дипломів із відзнакою
студентам-випускникам ПДПі, 1969 р.

Бесіда відомого макаренкознавця професора Ольмюцького 
університету (чехословаччина) лібера П’єхи  

з ректором ПДПі і. А. Зязюном, 1978 рр.

нарада в Міністерстві освіти України з проблем  
підготовки вчителя сільської школи. на фото професор  

О. С. Мельниченко, начальник відділу міністерства  
Я. г. Болюбаш, професор В. р. ільченко, 1990 р.

Завідувач кафедри педагогічної 
майстерності н. М. тарасевич 
у кабінеті основ педмайстер-

ності, 1982 р.
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ки протягом 1981–1990 рр. в інституті побувало понад 
10 тис. осіб. Полтава перетворилася на своєрідну «педа-
гогічну Мекку».

Позитивно зарекомендувала себе створена в 1981 р. 
на чолі з професором Н. М. Тарасевич кафедра педаго-
гічної майстерності. 10 її викладачів захистили кандидат-
ські дисертації. Викладання основ педагогічної майстер-
ності дало студентам змогу якоюсь досвід багатьох поко-
лінь учителів. Однак окремі положення програми «Вчи-
тель» не витримали випробування практикою і часом.

Полтавський педінститут здавна підтримував кон-
такти з учителями шляхом читання для них лекцій. 
У 1964 р. з метою пропаганди новітніх досягнень науки 
і вітчизняної шкільної методики для вчителів Полтави 
й області інститут зорганізував Університет науково-

методичних знань. На заняття вчителі збиралися під 
час зимових та весняних канікул.

Ефективною формою підвищення кваліфікації кадрів 
народної освіти були місячні курси поглибленої перепід-
готовки вчителів.

У центрі уваги колективу інституту завжди була до-
помога сільським школам. Проте у 60-х — на початку 
70-х років Факультети і кафедри здійснювали шефство 
лише над кількома довільно взятими школами. Постійно-
го комплексного характеру зв’язки ВНЗ зі школами на-
були після видання постанови ЦК КПРС і Ради міністрів 
СРСР «Про заходи щодо подальшого поліпшення умов 
роботи сільської загальноосвітньої школи». З 1973 р., 
ректорат спільно з облвно, обласним інститутом удо-
сконалення кваліфікації учителів, обласним відділенням 

Вихованці А. С. Макаренка та викладачі кафедри педагогіки ПДПі на святкуванні сторіччя 
від дня народження видатного педагога, 1988 р.

наукові публікації викладачів педінституту 60—80-х рр. ХХ ст.
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педагогічного товариства УРСР став укладати щорічні 
плани-календарі допомоги сільським школам. При раді 
інституту було створено спеціальну комісію.

У 80-х рр. інститут здійснював шефство над чотир-
ма базовими школами-лабораторіями та 22 сільськими 
школами. Науковці кафедр проводили в школах виїзні 
засідання, допомагали в обладнанні навчальних  кабінетів 
і лабораторій, надавали консультації класним керівни-
кам та вчителям-предметникам, здійснювали апробацію 
нових методів навчання, проводили експериментальні 
 уроки тощо. Викладачі інституту вивчали передовий пе-
дагогічний досвід учителів області. Так, доцент П. К. За-
гайко в статті «Щастя педагогічної професії» узагальнив 
«секрети» фахової майстерності заслуженої вчительки 
УРСР К. С. Українець з Білецьківської середньої  школи 
Кременчуцького району. Статтю про заслуженого вчи-
теля УРСР І. М. Омельяненка, який працював у Сагай-
дацькій середній школі Шишацького району, опублікував 
у журналі «Фізика в школі» доцент П. Я. Михайлик.

Науковці поступово пов’язували свої дослідження 
з потребами народного господарства, розв’язанням ак-
туальних проблем школи. У творчому доробку викла-
дачів стає більше монографій, підручників та посібників 
для вчителів. У 1961–1962 рр. вийшли друком посіб-
ники С. О. Березюка «Елементи сільськогосподарського 
 виробництва в шкільному курсі фізики», В. О. Шутов-
ського «Електричні струми в газах і ва куумах», Е. М. Ри-
жила «Виховання дружби і товаришування учнів старшо-
го віку». Кілька разів перевидавався підручник з україн-
ської літератури для 7-го класу доцентів П. К. Падалки, 
П. Ю. Кикоть і старшого викладача О. Й. Даниська. На-
укова громадськість республіки схвалила оригінальний 
підручник доцента Д. М. Мазуренка «Курс теоретичної 
фізики. Електронна теорія речовини», що вийшов дру-
ком у 1969 р.

12 викладачів інституту — співавтори фундаменталь-
ного дослідження «Історія міст і сіл Української РСР. Пол-
тавська область» (К., 1967).

Ювілейна республіканська наукова конференція,  
присвячена 200-річчю від дня народження і. П. Котляревського. 1969 р.
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У 1961–1962 рр. вийшли друком останні ХІІ і ХІІІ томи 
«Наукових записок» Полтавського педагогічного інститу-
ту. У наступні роки наукова продукція викладачів друку-
валася переважно в академічних журналах і тематичних 
міжвідомчих збірниках.

Приклад у науковій роботі подавав ректор інститу-
ту І. А. Зязюн. У 1976 р. він захистив докторську ди-
сертацію на тему «Формування і сфери вияву есте-
тичного досвіду особи», опублікував кілька моногра-
фій, зокрема дослідження «Естетичний досвід особи» 
(К., 1976). Створена за участю професора І. А. Зязюна 
праця «Естетичне виховання у вищих навчальних за-
кладах» (К., 1976) містить цінні практичні рекоменда-
ції щодо формування особистості майбутнього спеціа-
ліста в стінах ВНЗ. У 1977 р. І. А. Зязюн став доктором 
філософських наук, у 1979 — професором, а в 1989 р. 
його обрали дійсним членом Академії педагогічних 
наук СРСР.

У межах спільної міжкафедральної комплексної 
теми «Лексика і фразеологія російської й української 
мов та вивчення їх у школі» побачила світ важлива 

лексикографічна праця Д. І. Ганича та І. С. Олійника 
«Російсько-український словник». Він витримав кіль-
ка видань і мав схвальну оцінку в широких мовознав-
чих колах.

Літературознавці кафедри української літератури (за-
відувач — доцент П. К. Загайко) досліджували літератур-
ний процес в Україні 20–50-х рр. ХХ ст. Доценти О. Д. Га-
нич, Ф. М. Неборячок, Є. Є. Радченко підготували чима-
ло друкованих праць про творчість Володимира Сосю-
ри, Миколи Бажана, Андрія Малишка. Колектив кафедри 
російської та зарубіжної літератури (завідувач — доцент 
Н. В. Хоменко) розробляв комплексну тему з вивчення 
творчості В. Г. Короленка. Перші наслідки своєї роботи 
науковці кафедри повідомили на Всесоюзних Королен-
ківських читаннях, присвячених 125-річчю з дня наро-
дження письменника, які відбулися в Полтавському пе-
дінституті у травні 1978 р.

Кафедра математики під керівництвом доцента 
Е. Б. Яворського досліджувала комплексну проблему 
«Зображення алгебраїчних систем», а на кафедрі мате-
матичного аналізу (завідувач — доцент З. М. Литовченко) 
вивчалася тема «Апроксимаційний метод у теорії дифе-
ренційованих та інтегральних рівнянь».

На кафедрі фізики проводилися експерименти з дослі-
дження фізичних властивостей бінарних систем органіч-
них рідин ультраакустичним методом (керівник —  доцент 
В. П. Заливчий) та впливу магнітних полів на  реологічні 

Доцент П. Х. Білий та архівіст-краєзнавець В. н. жук
серед співавторів фундаментального дослідження

«історія міст і сіл Української рСр. Полтавська область»
із сигнальним примірником книги, 1967 р.

Посвідчення про присвоєння В. н. жук почесного звання
«Заслужений працівник культури Української рСр»

за участь у створенні Полтавського тому
«історії міст і сіл Української рСр»

Учасники Всесоюзної ювілейної наукової конференції,  
присвяченої 100-річчю від дня народження академіка

Б.В. грекова, на відкритті пам’ятника видатному  
вченому-історикові в Миргороді. Квітень 1982 р.

Перша Всесоюзна конференція  
з історичного краєзнавства в Полтаві.  

на трибуні директор інституту історії СрСр Ан СрСр,  
академік С. С. Хромов. жовтень 1987 р.
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властивості глинистих мінералів (керівник — доцент 
О. Л. Верезомська). Останній експеримент мав практичне 
значення в галузі керамічного виробництва. Завідувач ка-
федри доцент Ю. К. Гулак працював над темою «Механіка 
систем із притягальним центром».

Основною проблемою кафедри хімії (завідувач — 
доцент Ю. В. Самусенко) стало підвищення продуктив-
ності культурних і дикорослих рослин під впливом сти-
мулювальних дій деяких похідних нафтостиролу. Здій-
снювався також синтез нових хімічних сполук на осно-
ві наф тостиролу й аценафтену. Багато 
з досліджень кафедри мали народногос-
подарське значення.

У педінституті поступово впроваджу-
валося виконання госпдоговірної темати-
ки. Лише за 13 років (1976–1989) обсяг 
наукових досліджень із госпдоговірних 
тем зріс із 25 до 200 тис. крб.

У 70–80-ті рр. значно розширилися 
зв’язки кафедр із науковими установа-
ми Академії наук, провідними ВНЗ кра-
їни. Так, кафедра політичної економії 
 координувала свою діяльність з інсти-
тутами економіки АН СРСР та АН УРСР. 
 Науковці кафедри філософії активно 
спілкувалися зі спорідненими  кафедрами 
Київського і Харківського університе-
тів, а кафедра російської й зарубіжної літератури мала 
тісні контакти з Інститутом світової літератури імені 
О. М. Горького, Сімферопольським державним універси-
тетом, Московським обласним педагогічним інститутом 
імені Н. К. Крупської.

На базі Полтавського педагогічного інституту все час-
тіше відбувалися всесоюзні, республіканські та міжвишів-
ські конференції, у яких брали участь провідні вчені Ра-
дянського Союзу. У 60-х рр. активізувалася студентська 
наукова робота, зокрема в наукових гуртках під керів-
ництвом професорів І. Д. Іваненка, А. С. Череваня, доцен-
тів Г. Н. Ворону, В. Г. Євтушенка, В. М. Заливчого, П. Ю. Ки-

коть, М. Ф. Кривчанську, В. В. Лі-
хіна, О. К. Міщенка, М. І. Різуна, 
В. А. Савельєва, В. О. Шутовсько-
го, старших викладачів Н. А. Ваку-
ленко, О. Й. Даниська, Г. П. Денисо-
вець, Л. Л. Мазуренко, М. Н. Павлія, 
О. П. Попенка, М. Л. Семенючен-
ко та ін. У 1965 р. був проведений 
перший інститутський конкурс на 
найкращу дослідницьку роботу, 
у якому взяли участь 18 студентів. 
У 1964–1966 рр. побачили світ 
тези доповідей студентських нау-
кових конференцій Полтавського 
педінституту.

Свідченням зростання рів-
ня наукової роботи студен-
тів у 60-ті рр. стала участі чле-
нів СНТ ВНЗ у кількох всесоюз-
них і республіканських теоретич-
них конференці ях у Львові, Одесі, 
Ризі. Дехто з активних членів сту-

дентського наукового товариства 60-х рр. згодом захис-
тив дисертацію викладав і викладає нині в рідному інсти-
туті, зокрема Л. Л. Безобразова, О. П. Єрмак, В. І. Мокляк, 
М. М. Ніколаєв, О. П. Руденко, Ю. В. Самусенко, В. М. Сні-
гуренко.

У 1977 р. кафедри почали організовувати проблем-
ні наукові гуртки. Замість 27 студентських гуртків, що 
існували раніше, було створено 54 гуртки спеціалізова-
ного профілю, у яких працювало 1022 члени СНТ. Гурт-
ківці здебільшого досліджували проблематику, спорід-

нену з науковими інтересами своїх керів-
ників, це давало можливість брати участь 
у розробці госпдоговірних робіт та комп-
лексних кафедральних тем.

Така підтримка науково-дослід ниць-
кої діяльності студентів в інституті ста-
ла важливим чинником розвитку їхньої 
пізнавальної активності, творчого мис-
лення. Якщо в першій половині 60-х рр. 
 курсові роботи мали переважно рефе-
ративний характер, то, з 1964/1965 на-
вчального року, значна частина студентів 
виконувала їх із використанням архівних 
матеріалів, з урахуванням наслідків лабо-
раторних експериментів та педагогічного 
досвіду вчителів області. У 1972 р. чоти-
ри випускники історичного та два філо-

логічного факультетів уперше успішно захистили перед 
Державною екзаменаційною комісією дипломні роботи. 
Пізніше, у 70–80-х рр., щорічно подавали до захисту 80–
90 робіт. Дослідження часто мали прикладний характер. 
Так, у 1977 р. студент-заочник фізико-математичного 
факультету М. Тригуб підготував дипломну роботу на 
тему «Дидактичні основи оформлення типового шкіль-
ного кабінету математики», у якій запропонував влас-
ний оригінальний варіант обладнання кабінету, вигото-
вив відповідні креслення та подав рекомендації вчите-
лям. Перший типовий навчальний кабінет за проектом 
М. Тригуба було створено в педінституті. Його схвалили 

Узбецький вокальний ансамбль «Дустлик» («Дружба»).
Керівник — студент історичного факультету і. Делія. 1971 р.
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фахівці Інституту математики АН УРСР і працівники на-
родної освіти.

З 1966 р. у Полтавському педагогічному інституті вихов-
ний процес здійснювався на основі перспективного плану-
вання. Плани складали на п’ять років.

Індивідуалізація виховання зумовлювалася передусім 
діяльністю інституту кураторів. Обов’язки кураторів ака-
демічних груп на стаціонарі й заочному відділенні вико-
нували 100–190 викладачів. Вимогливими й доброзич-
ливими наставниками студентської молоді були В. П. Ан-
дерш, В. П. Бурлаченко, Л. П. Вар’янко, Н. Г. Кривошапко, 
В. П. Мирний, В. С. Воловик, Г. Г. Сидорова, М. Й. Чупрун 
та ін.

У 1978 р. в інституті створили постійний семінар курато-
рів, на якому вивчали різні аспекти методики виховної ро-
боти з молоддю. У 1979 р. кафедра педагогіки підготувала 
методичні вказівки для проведення виховних годин в акаде-
мічних групах.

Невід’ємною складовою частиною виховного про-
цесу в той час стала 
суспільно-політична 
практика студентів. 
У Полтавському пе-
дагогічному інститу-
ті її впроваджували із 
середини 70-х рр. Для 
керівництва практи-
кою створено інсти-
тутську раду та фа-
культетські комісії, до 
складу яких уходили 
представники кафедр 
суспільних наук, дека-
натів, парткому й ко-
мітету комсомолу.

Одним із основ-
них завдань суспіль-
но-по лі тич ної прак-
тики було оволодін-
ня навичками органі-

заторської роботи з людьми, що вкрай необхідно для май-
бутнього вчителя. Близько 90% студентів мали постійні та 
тимчасові громадські доручення. Більшість старшокурсни-
ків були членами товариства «Знання», читали лекції й про-
водили бесіди на різноманітну тематику.

Дійову допомогу студентам у поглибленні знань, здо-
бутих у процесі навчання, розширенні світогляду, набут-
тя навичок, необхідних для виховної роботи, надавав фа-
культет громадських професій (декан — старший викла-
дач Н. Д. Волкова), створений у 1968 р. Спершу ФГП мав 
п’ять відділень, а в середині 80-х рр. — 11. Слухачі оволо-
дівали професіями лекторів, керівників художньої само-
діяльності, інструкторів фізичної культури тощо. Протя-
гом 1969–1988 рр. факультет громадських професій за-
кінчили 9223 випускники інституту.

В інституті активно впроваджували такі позанавчаль-
ні форми патріотичного виховання, як зустрічі студен-
тів з учасниками Великої Вітчизняної війни, із курсанта-
ми Полтавського вищого командного зенітно-ракетного 

училища, із яким ін-
ститут підтриму-
вав шефські зв’язки. 
Із нагоди 30-ї та 40-ї 
річниць Перемоги 
у Ве ликій Вітчизняній 
війні в інституті були 
проведені науково-
теоретичні конфе-
ренції, на факульте-
тах пройшли «Тижні 
міст-героїв», а в ака-
демічних групах — 
«Уроки мужності».

У 1977/1978 на-
вчальному році сту-
ден ти-історики здій-
снили 12 екскурсій до 
міст-героїв, у Красно-
дон, в урочище Шу-
мейкове на Полтав-

Бійці студентського будзагону «легіон». У центрі 
командир загону, старший викладач кафедри 

фізвиховання л. О. Бесєдний, 1970 р.

Сцена з опери М. лисенка «наталка Полтавка»
у виконанні учасників аматорської оперної студії

педінституту (керівник — П. і. Захаров).

ректор М.В. Семиволос і доцент г. П. Денисовець із групою студентів-
узбеків на суботнику з упорядкування жовтневого парку, 1968 р.
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щині. Справжніми ентузіастами екскурсійної роботи були 
куратори академічних груп Л. Л. Мазуренко, Л. М. Ново-
хатько, П. М. Тригуб.

З 1966 р. на російському відділенні фі-
лологічного факультету навчалися посланці 
з Узбекистану, а з 1971 р. — із Казахстану. До 
початку 80-х рр. у стінах ВНЗ було підготов-
лено 280 учителів для цих союзних республік.

Щороку в педінституті відзначали дні Ка-
захської й Узбецької РСР, улаштовували ве-
чори національної поезії. У 1969 р. був ство-
рений вокально-інструментальний ансамбль 
«Дружба», учасниками якого були українці, 
казахи, узбеки. Солісти ансамблю Нуріддін 
Марупов та Іван Делія були відзначені сріб-
ними медалями лауреатів на підсумковому 
огляді республіканського фестивалю самоді-
яльного мистецтва.

Колектив ВНЗ підтримував тісні контакти 
з вищими навчальними закладами Кошалін-
ського та Слупського воєводств ПНР і Велико-
тирновського округу НРБ.

Ректорат і громадські організації інституту приділя-
ли постійну увагу трудовому загартуванню студентської 
молоді. Студенти взяли шефство над Жовтневим парком 
і протягом року відпрацювали на його благоустрої 8 тис. 
людино-днів. У 60–70-ті рр. студенти інституту брали 
участь у створенні дендрарію, будівництві тролейбусної 
лінії, стадіону, Палацу спорту, нової системи водопоста-
чання та інших культурних і господарських споруд міста. 
Щорічно студенти надавали велику допомогу трудівни-
кам колгоспних та радгоспних ланів Полтавщини в зби-
ранні врожаїв.

Традиційною формою залучення студентів до суспіль-
но корисної праці стало самообслуговування в гуртожит-
ках. Воно підвищувало дисципліну, виховувало відпові-
дальність за доручену справу, повагу до праці, позитивно 
впливало на культуру поведінки студентів.

Студентські бригади мулярів, теслярів, штукату-
рів у 1965–1967 і 1974–1979 рр. виконали великий об-

сяг робіт під час спорудження гуртожитку № 2, нового 
 навчального корпусу та дев’ятиповерхового гуртожит-

ку № 3.
Міцно ввійшли в життя студентської мо-

лоді будівельні загони. Перший студент-
ський будівельний загін педінституту «Старт» 
був сформований у 1969 р. 70 бійців загону 
збудували кілька тваринницьких приміщень 
у Глобинському районі Полтавської облас-
ті, освоївши капіталовкладення на загальну 
суму 35,6 тис. крб. У наступні роки 62 буді-
вельні загони педінституту споруджували на-
родногосподарські об’єкти України, Крайньої 
Півночі, Далекого Сходу, Сибіру, працюва-
ли на новобудовах Польської Народної Рес-
публіки, Народної Республіки Болгарії. Усьо-
го в цих загонах працювали майже 2 тисячі 
студентів.

Бійці будівельних загонів систематично 
проводили в місцях своєї дислокації громад-
ську роботу. Вони безкоштовно ремонтували 

школи, дитячі садки і ясла, організовували спортивні зма-
гання, читали лекції, давали концерти.

В інституті майбутні спеціалісти проходили добру 
школу естетичного виховання. Почуття прекрасного при-
щеплювали студентам насамперед на спецкурсі «Есте-
тика», який читав доктор філософських наук, професор 
І. А. Зязюн. При кафедрі філософії був створений кабінет 
естетики, який улаштовував демонстрацію моделей одя-
гу й зачісок, виставки виробів художньої фабрики «Пол-
тавчанка», організовував культпоходи на концерти, ви-
стави Полтавського обласного музично-драматичного 
театру імені М. В. Гоголя.

З 1965 р. у педінституті діяв університет культу-
ри ( керівник — доцент О. А. Стасілюнас). Він устано-
вив  міцні зв’язки з викладачами музичного училища 
та ди тячої школи образотворчого мистецтва, праців-
никами обласного художнього музею, літературно-
меморіальних музеїв І. П. Котляревського, В. Г. Коро-
ленка, Панаса Мир ного.

О. т. МіСЮрА
Командир першого 

студентського буд-
загону Полтавського 

педінституту, голова 
профкому. 1968 р.

Академічна хорова капела ПДПі (художній керівник — г. С. левченко), 1968 р.
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Активізувалася й діяльність інститутської літера-
турної студії «Заспів» (керівник — доцент Є. Є Радчен-
ко). Силами студії підготовлено літературно-художні 
альманахи, присвячені 200-річчю з дня народжен-
ня І. П. Котляревського, ювілеям В. Г. Короленка, Лесі 
Українки. Щороку початківці випускали 5–6 чисел лі-
тературної стіннівки «Заспів», брали участь в обласних 
конкурсах «Поетична весна». Деякі колишні літстудійці 
стали професійними письменниками та журналістами. 
Зокрема автор кількох поетичних збірок Б. Чіп, журна-
лісти М. Качала, А. Ричко, П. Стороженко.

Студенти історичного факультету часто органі-
зовували екскурсії гоголівськими місцями облас-
ті, відвідували музеї О. М. Горького в с. Мануйлів-
ка та Мате Залки в с. Білики. На природничому фа-
культеті в усіх групах працювали естетичні клуби «Ко-
лорист», «Едельвейс», «Горизонт». Майбутні філологи 
спільно з Товариством книголюбів та інститутською 
бібліотекою в 1976–1979 рр. організували читацькі 
конференції «По сторінках творів лауреатів Держав-
ної премії», провели зустрічі з лауреатами літератур-
них премій імені Т. Г. Шевченка, М. О. Островського, 
полтавськими письменниками Л. Бразовим, О. Ковінь-
кою, А. Пашком, Ф. Гаріним, а також письменниками 
М. Алексєєвим, П. Проскуріним і Є. Ісаєвим.

У 1978 р. у ВНЗ на громадських засадах був облад-
наний перший у Полтаві студентський клуб-кафе «Вор-
склянка». Стилізований інтер’єр приміщення кафе, 
установка світломузики створювали затишну атмосфе-
ру для відпочинку. Був у педінституті й чудовий танцю-
вальний зал «Глобус» із дискотекою. Його теж обладна-
ли самі студенти.

Полтавський педагогічний інститут має прекрас-
ні традиції музичної творчості викладачів і студентів. 
Інститутський хор у 1936 р. став учасником першої 
Декади українського мистецтва і літератури в Мо-
скві. У грудні 1967 р. у ВНЗ була організована ака-
демічна хорова капела (диригент — Г. С. Левченко). 
 Наприкінці 60-х рр. вона здобула звання народної. 
Протягом 1970–1976 рр. при інституті працювала 
аматорська оперна студія. Її солісти — викладачі та 
студенти А. Волок, О. Ганич, В. Снігуренко, Є. Дери-
марко, М. Герасименко, В. Пулинець під керівництвом 
 актора П. І. Захарова підготували постановку опер 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, 
«Наталка Полтавка» М. Лисенка, «Катерина» М. Ар-
каса, фрагментів із опери П. Чайковського «Євгеній 
 Онегін».

Ректор інституту І. А. Зязюн особисто займався 
створенням прославлених народних колективів: укра-
їнського хору «Калина», академічної хорової капели, 
ансамблю танцю «Весна», ансамблю бального танцю 
«Грація». Сам він протягом року співав у «Калині». Чи-
мало зусиль до організації художньої самодіяльності 
доклала доцент М. І. Малич. У 1978–1979 рр. у інсти-
туті з’явилася ціла низка нових мистецьких колекти-
вів: народний хор «Калина», чоловічий хор історичного 
факультету, жінхоранс факультету підготовки вчите-
лів початкових класів, оркестр народних інструментів, 
естрадний вокально-інструментальний ансамбль при-
родничого факультету «Емпіреї». Наприкінці 80-х рр. 

у 20 загальноінститутських та факультетських колек-
тивах художньої самодіяльності брали участь близько 
900 викладачів і сту дентів.

У 1978 р. почалася експлуатація нового спортивно-
го комплексу, який складався із двох залів (ігрового та бо-
ротьби), стрілецького тиру, приміщення для гри в шахи. 
Силами студентів були збудовані волейбольні, баскетболь-
ні й гандбольні майданчики. 1968 р. поблизу с. Лучки Ко-
беляцького району відкрився спортивно-оздоровчий табір 
інституту.

У 70-х рр. 3615 студентів отримали значки ГПО, 
3541 — посвідчення громадських інструкторів зі спорту, 
861 — посвідчення спортивних суддів. Для навчально-
тренувальної роботи з курсу спортивного вдосконалення 
при кафедрі фізичного виховання було створено 20 сек-
цій, які відвідували 420 студентів. У 1971–1979 рр. 
у ВНЗ підготовлено трьох майстрів спорту (Л. Тягло, 
Е. Ніколаєв, В. Батрак), 17 кандидатів у майстри спор-
ту, 184 спортсменів першого розряду, 685 — другого 
і 1339 — третього.

До проголошення незалежності України Пол-
тавський педагогічний інститут дав путівку в жит-
тя більш ніж 30 тисячам учителів. Крім уже згаданих 
А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського, удостоєно-
го високого звання Героя Соціалістичної Праці, інсти-
тут закінчили: Н. Ю. Гориславець (Войтенко), учитель-
ка української мови і літератури, Герой Соціалістич-
ної Праці; П. Ф. Клепач та А. І. Дробаха, учителі іс-
торії, Герої Радянського Союзу; І. І. Мазепа і Г. П. Пін-
чук, міністри України; Д. Д. Іваненко і М. В. Пасіч-
ник, фізики, академіки АН України; Г. Ф. Григоренко, 
генерал-полковник, лауреат Державної премії. Близь-
ко 100 випускників інституту удостоєні звання заслу-
женого вчителя України. Письменниками стали Олек-
сандр Ковінька, Григорій Майфет, Леонід Бразов, Ми-
кола Білецький, Костянтин Лаврунов, Юрій Жилко, 
Тарас Нікітін, Яків Шутько, Борис Чіп, Микола Пойде-
менко, Петро Мостовий, Борис Харчук, Анатолій Кос-
тенко, Іван Червоніщенко, Микола Стеценко, Людми-
ла Овдієнко та інші.

На викладацькій роботі в інституті все життя працю-
вали випускники довоєнних років доценти С. О. Дані-
шев, А. П. Каришин, М. А. Крестінін, М. Ф. Кривчанська, 
Д. М. Мазуренко, М. І. Малич, випускники післявоєнних 
років професори А. М. Бойко, О. П. Руденко, доценти 
Н. Г. Базилевич, М. В. Бака, О. Д. Бондаревська, Р. В. Ган-
жа, Г. В. Джурка, О. П. Єрмак, А. В. Оголевець, В. Я. Ре-
вегук, Ю. В. Самусенко, О. А. Стасілюнас, Н. В. Хоменко, 
Л. А. Христенко, Р. В. Яремко та інші.

Багато викладачів і співробітників закінчува-
ли інші навчальні заклади, але багаторічною сумлін-
ною працею довели своє право назавжди ввійти в іс-
торію Полтавського педінституту. Серед них — про-
фесори П. М. Денисовець, В. С. Жученко, Д. І. Іваненко, 
Б. Я. Кузняк, В. Є. Лобурець, П. Є. Сосін, А. С. Черевань, 
доценти Р. С. Балакірева, М. Т. Безкишкіна, В. П. Бурла-
ченко, Т. І. Гавакова, Д. І. Ганич, А. М. Дяченко, Ю. К. Гу-
лак, М. Ф. Гур’єв, Н. В. Жигилій, В. Н. Жук, П. К. Загай-
ко, В. М. Заливчий, Н. С. Литвиненко, В. П. Мирний, 
О. К. Міщенко, Є. Є. Радченко, В. Я. Савельєв, О. Х. Со-
коловський та інші.
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