
На початку 30-х років в Україні запроваджено радянську систему народної освіти, 
основою якої стала єдина загальноосвітня школа, що складалася з початкової (I-IV класи), 
неповної середньої (I-VII класи) і середньої (I-X класи). Вона мала свої характерні 
особливості. 

По-перше, усі школи були державними, що усувало будь-яку приватну ініціативу в 
удосконаленні освітньої справи.  

По-друге, радянська загальноосвітня школа була стандартизованою і уніфікованою за 
максимумом можливого і мала за мету формування “нової людини” – сумлінного і 
слухняного будівника комунізму. Учителі при викладі навчального матеріалу повинні були 
дотримуватися тексту підручника, ухваленого в Москві. Еталоном для розробки шкільного 
курсу з історії у 1938 р. став сталінський короткий курс “Історії ВКП(б)”. 

По-третє, єдина загальноосвітня школа була суто радянізованою і зденаціоналізованою як 
за формою, так і за змістом, прагнула під оболонкою інтернаціоналізму закріпити радянські 
стандарти життя, російську панівну культуру. Про це переконливо свідчив факт згортання і 
знищення українізації. Якраз на початок 30-х років припадають розгул войовничого 
шовінізму, відверті розмови про “шкідливість” українізації, натяки на “насильницьку” 
українізацію і необхідність розпочати тотальну русифікацію. 

По-четверте, перебуваючи в лещатах жорсткого адміністративного та ідеологічного 
контролю з боку комунобільшовицької влади, загальноосвітня школа втратила гнучкість 
щодо виживання в екстремальних умовах. Та, незважаючи на розширення мережі шкіл у 
голодні 1931-1934 рр., освіта як галузь духовного розвитку суспільства загалом втрачала 
свою життєздатність і не виконувала повною мірою покладених на неї функцій. Правдивість 
подібної концептуальної тези ми спробуємо довести шляхом використання численних 
фактів, цифрового матеріалу, почерпнутих з архівів, періодичної преси, наукової літератури.  

На території Миколаївщини в 1929-1933 рр. спостерігається зростання мережі 
загальноосвітніх шкіл. Якщо в 1928/29 навчальному році в окрузі функціонувало 380 шкіл, 
то в 1932/33 – їх було вже 480 [1]. В них навчалося 45642 чоловіки, з них у початковій школі 
– 38,8 тис., в семирічній – 6,8 тис. чоловік [2].  

Ще в 1924 р. уряд України прийняв постанову про загальне обов’язкове навчання дітей 
шкільного віку, яка формально стала запроваджуватися з 1930 року. Але на території 
Миколаївського округу залишалося 63641 чоловік неписьменних [3]. Щоб поправити 
становище з ліквідацією неписьменності, V з’їзд профспілок освітян Миколаївського округу 
оголошує змагання між колективами міст, районів та сільської округи, між окремими 
школами і ставить завдання: кожному освітянину навчити грамоти не менше 10 осіб, 
дотримуючись такого темпу до повної ліквідації неписьменності. До цієї справи залучали 
всіх освітян, студентів, у першу чергу комсомольців [4]. Однак реалізація подібних заходів 
була досить проблематичною в умовах ескалації голоду.  

Продовольчі труднощі на Миколаївщині гостро відчувалися уже навесні 1931 року. Ось 
що повідомляли до Наркомосвіти УСРР із Снігурівського району про напівголодне існування 
вчительства у квітні 1931 року: “Харчових продуктів за квітень не видано, за винятком 
райцентру, промкраму за квартал на селах майже не видано, а райцентр задоволено. Втекли 
три учителі, бо нічого не одержували...”. З Кривого Озера повідомили: “З січня місяця не 
видано борошна колгоспам Савранського району, що приєднався до Кривоозерського, по 
всіх селах” [5]. Подібна злочинна практика влади продовжується восени 1931 р. Так, 
переважна більшість учителів села протягом вересня-жовтня і частково листопада майже 
зовсім не постачалася продуктами харчування і промкрамом. Систематично не видавали 
вчителям харчових пайків і промкраму сільради: Врадіївська, Тернівська, Нечаянська, 
Богданівська, Богоявленська, Воскресенська та Горохівська. Щоб покращити становище з 
постачання вчителів харчовими продуктами і промкрамом, спілкою “Робос” та секцією 
наросвіти на село було відряджено 32 бригади для обстеження і з’ясування дійсного стану 
матеріально-побутових умов життя вчительства [6] . Це була, скоріше за все, акція 
формального реагування органів освіти на відверте непостачання вчителів продуктами 



харчування і промкрамом, яке ставило їх на межу напівголодного існування. Якось 
протидіяти наступу спланованого владою голодомору ставало неможливим. 

У комплексі голодоморних заходів влади була затримка заробітної плати вчителів. Це, 
зокрема, відмічалося в таких сільрадах: Тернівська – 2,5 місяці, Нечаянська, Калинівська, 
Новобогданівська, Водопівська, Матвіївська і Горохівська – 2 місяці. Не збиралися 
виплачувати в названих сільрадах і відпускних нарахувань, з яких вчителі повинні 
відпочивати і лікуватися [7].   

З початку 1932 р. непостачання вчителів продуктами харчування і промкрамом стає 
постійним явищем, охоплюючи чимраз більше населених пунктів, колгоспів, навчальних 
закладів. 

Ось що повідомляла газета “Шлях індустріалізації”: “У Пересадівці  вчителі  три  місяці 
не одержують жирів, бо всі відхрещуються від них і посилають один – до одного: кооператив 
до колгоспу і навпаки. Два місяці вчителі не одержують цукру. Колгосп ім. Сталіна видає 
хліб або борошно, а потім вимагає за це платню по 10 коп. (у місті – 5 коп.). До цього він 
додає непридатну капусту тощо. Ось як реалізується райспоживспілкою постанова партії і 
уряду про постачання учителів” [8]. 

Вчителі п’яти навчальних закладів м. Миколаєва протягом десяти днів лютого 1932 року 
сиділи без хліба через те, що їх відокремили від заводського робітничого комітету заводу 61 
Комунара. Миколаївторг, одержавши 2 тис. вчительських пайків, видав на руки лише 600. І в 
подальшому вчителі забезпечувалися хлібом лише на 70% [9]. 

Недоїдання невпинно входило в учительські сім’ї і викликало невдоволення. Дехто з 
педагогів досить-таки відверто і сміливо висловлював своє невдоволення сталінською 
політикою удушення українського народу з допомогою голоду. Так, учителька миколаївської 
трудової школи №19 Савельєва на відкритих партзборах осередку наросвіти заявила: “У 
трудящих бракує творчого ентузіазму для виконання планів другої п’ятирічки, потрібно 
спочатку виконати першу, а потім говорити про другу”. І на заключення вона робить досить 
логічний висновок: “...немає ентузіазму, бо немає жирів, білків, калорій”. Під останніми 
завуальованими словами (які там білки чи калорії, коли взагалі бракувало харчу) явно малось 
на увазі недоїдання, що ставало хронічним у багатьох учительських сім’ях. Педколектив 
школи під тиском комуністів ухвалив: “Зняти Савельэву з роботи профуповноваженого та 
поставити перед наросвітою питання про усунення її з посади викладача 
суспільствознавства”. Після цього почалася морально-психологічна обробка педагога у дусі 
сталінської технології політичних репресій (скажемо, самовизнання своєї помилки, провини і 
таке  ін. ). 3 лютого 1932 року вчителька на правлінні спілки “Робос” “зізнається”, що виступ 
був помилковим, нерадянським” [10].  

Розпочалася широка цілеспрямована кампанія викриття  “класових ворогів” не тільки у 
колгоспах, серед  учительства. За доносом надто пильних вчителів була викрита завідуюча 
Новомиколаївською школою Соколова М.Н. як “класовий ворог, що проліз до радянського 
учбового закладу і веде серед співгромадян та молодих вчителів розкладницьку роботу”. Їй 
інкримінувався, як водилось у ті страшні часи, цілий букет звинувачень: домоглася того, що 
учні на зборах голосували проти виконання плану хлібозаготівель; переховувала майно 
куркуля і, безумовно, усіляко ухилялася від участі в громадсько-політичній роботі; мовляв, 
скільки не працюй, а радянській владі не догодиш, і таке ін. І на заключення як вирок 
прозвучали на зборах педколективу слова: “Батьки Соколової жили при царському палаці, 
були там прислугою” [11]. 

Відкритих виступів учительства проти більшовицької політики голодомору було мало, 
але все ж були. Так, вчитель Андрущенко із села Лупарево на вчительській конференції 25 
серпня 1932 року заявив, що голод прямо пов’язаний з надмірними планами хлібозаготівель. 
Безумовно, його засудили як ворога народу [12]. 

Політичний терор супроводжувався організованим голодомором учителів та учнів; 
непостачання продуктів харчування ставало хронічним, частим явищем було свідоме  
приховування продуктів та товарів від педагогів, бюрократичне зволікання з постачанням і 



таке ін. Учителів Варварівської школи, наприклад, було прикріплено до заводських 
робітничих комітетів підприємств м. Миколаєва. Але вказаний ЗРК відмовився постачати 
продукти. Коли ж наросвіта закріпила цю школу за колгоспом, то відмовили у постачанні 
[13]. І як наслідок – голод. 

Відмовляв учителям в постачанні продуктів  колгосп  ім. Карла Маркса у 
Богоявленському. Тут замість борошна видавали  вчителям фураж, а у той же час в коморах 
колгоспу лежали жири, крупи та м’ясо, але вони потрібні були для себе. Деякі надто 
заповзятливі більшовицькі активісти взагалі пропонували зачинити школу, щоб “учителі не 
набридали своїми пайками” [14]. 

Не було створено фондів для постачання учителів продуктами харчування зимою 1932 р. 
в Калинівській артілі “Вільний степ”, Новогеоргіївській, Воскресенській сільрадах, у 
Михайло-Ларинській школі [15]. Зрозуміло, це ставило вчителів на грань голоду, а то й 
голодної смерті. 

“Новаціям” місцевих органів влади, щоб довести учительство до критичного стану, не 
було меж. Наприклад, Миколаївська райспоживспілка зібрала від вчителів авансом гроші на 
придбання картоплі, тримала їх з жовтня 1932 р. до квітня 1933 р., а потім повернула. 
Вийшов “закон” Миколаївпостачу, який визначав: вчительство Велико-Корениської сільради 
отримує 6 кг борошна на основного працездатного і 3 кг на утриманця, хоча урядом було 
затверджено норми відповідно 18 і 9 кг. До того ж, крім борошна, вчителі нічого не 
отримували. Видачу пайків затягували на довгі місяці. Заклопотані виконанням 
грабіжницьких держпланів хлібозаготівель, місцеві керівники дуже часто відмахувалися від  
учителів як від набридлих мух. Коли вчителі села Пузирі звернулися до парторга Пасаліка з 
питаннями про необхідність ремонту школи, забезпечення вчителів квартирами, він відповів: 
“Почекайте! Ніколи  займатися школами й вчителями” [16]. 

Погіршувало психологічний і матеріальний стан учительства чванливе відношення до 
них з боку господарських керівників, а то й рядових колгоспників, які вважали педагогів 
дармоїдами,  “не своїми”. Для підтвердження  цього наведемо декілька прикладів. Так, 
колгосп “Іскра”, що у Варварівці, роздав колгоспникам картоплю другого сорту для годівлі 
домашньої худоби  (вчителі, звичайно, її не отримали). Цю картоплю колгоспники вивозили  
на  базар і продавали по 70 коп. за фунт. Коли вчителька Ділієргієва підійшла купувати 
картоплю до колгоспниці – дружини голови колгоспу, то та, сміючись, відповіла; “Ідіть, 
ідіть, зважу вам по 60 коп. за те, що дітей наших вчите” [17]. В селі Калинівка не відпустили 
молодим вчителям олії на тій підставі, що вони не працювали в школі влітку (тобто не 
заробили її) [18]. 

Зневажливе ставлення до вчительства, якого лише на папері радянська влада підіймала на 
якусь “висоту”, хронічне недоїдання спричинили голод, випадки голодної смерті. Частими 
були випадки, коли вчителі непритомніли прямо на уроках, а деяка частина через фізичне 
виснаження взагалі не могла ходити на роботу. 

Не кращим був стан у самих школах, особливо фізичний стан учнів, які відчутно 
потерпали від голоду. Через це в багатьох школах виявилася неповна явка учнів на заняття. 
Так, у селах Кисляківці та Свято-Троїцькому 35-40% учнів не відвідують школу через те, що 
сільрада вчасно не забезпечила школи гарячими сніданками. А у Галицинівській школі 
відвідування становило лише 3-5% від загальної кількості учнів. Причина та ж – 
незабезпеченість учнів гарячими сніданками. Учителі скаржилися на відверту тяганину при 
вирішенні цього питання: шлях бюрократичного кола починався від сільради до колгоспу, 
потім до райспоживспілки, ті ж відсилали знову “шукати харчі на місці” [19]. У Матвіївці, 
коли справа забезпечення учнів школи гарячими сніданками постала перед колгоспами, ті 
зовсім відмовились допомогти. А голова колгоспу “Єднання” Білий заявив, що організація 
гарячих сніданків не турбує його, бо у нього самого немає чого їсти [20]. 

Сутужно було з вирішенням цієї проблеми і у школах м. Миколаєва. Міськгромхарч і 
господарські організації забезпечили постачання шкіл в перший день занять лише 3 тис. 
гарячих сніданків. У роки голодомору 1932-1933 років взагалі шкільна справа опинилася в 



жалюгідному, надто занедбаному стані. Це логічно випливало з декількох чинників. По-
перше, раз державна партія поставила за мету знищити з допомогою голоду принаймні 
половину українського народу, то який був сенс будувати й відкривати нові школи для 
мертвих душ. По-друге, надто заклопотаним викачуванням хліба й іншої 
сільськогосподарської продукції з колгоспів і селян комуністам ніколи було займатися 
культурно-освітньою сферою, зокрема шкільництвом. По-третє, ті незначні фінансові і 
матеріальні ресурси, що знаходилися у державі, були майже цілком кинуті на більшовицькі 
експерименти. Щодо освіти, то вона в усі роки радянської влади знаходилася на голодному 
пайку. В критичні періоди цей пайок був зовсім мізерний. Школи Миколаївщини, наприклад, 
на початку серпня 1933 р. одержали від Укркнигоцентру 14000 підручників, з яких для 
російських шкіл поставлено 35 назв замість 78 за планом. Для українських шкіл постачання 
було ще гіршим: зі 109 назв за планом одержано лише 20 (12 тис. примірників). Це були явні 
симптоми до згортання українізації і наступу русифікації. Забезпеченість же підручниками 
нацменівських шкіл була зовсім жалюгідною – десь біля 10% [21]. 

Миколаївський міськфінвідділ спромігся виділити на шкільні справи з місцевого 
бюджету 25000 крб. замість 60000. Також батьки учнів шкіл замість 100000 крб. зібрали 
лише 35000 крб. (звідки їм було брати кошти в умовах голоду?!). Доречне тут питання: хто 
утримував школи – держава чи батьки, які змушені були виділяти для цього майже удвічі 
більше коштів? Це ще один доказ фарисейства більшовиків про їх “піклування” розвитком 
народної освіти. Ще один красномовний факт: за браком коштів на 10 серпня 1933 р. з 75 
сільських шкіл лише 5 придбали шкільне приладдя (зошити, олівці, ручки, чорнила, глобуси 
тощо), що дозволяло їм нормально розпочати навчальний рік [22]. На середину серпня в 
Миколаївському районі не одержано жодного підручника для болгарської школи, для  8-х та 
9-х груп українських шкіл [23]. У цьому ж районі були відкриті усього дві невеличкі школи, 
а також дві шкільні майстерні, які не працювали за браком матеріалів. 

Не кращим був стан з постачанням шкільного приладдя і харчових продуктів у міських 
школах. Так, у Миколаївській трудовій школі № 6 забезпеченість підручниками складала 
60%, з розрахунку один на трьох. Зошитів заготовлено 1300 штук на 400 учнів. Відчувалася 
гостра нестача чорнила, ручок тощо.  Щодо продуктів для гарячих сніданків, то крупи було 
заготовлено лише на місяць. І це був тільки початок 1933-1934 навчального року [24]. 
Неважко уявити, що чекало учнів  цієї школи. 

Як свідчить місцева преса, багато шкільних приміщень за браком коштів, відсутністю 
робочих рук (їх катастрофічно бракувало на колгоспних ланах і фермах – косив голод) так і 
залишилося невідремонтованими до початку 1933-1934 навчального року. Дуже убогими і 
жалюгідними були приміщення деяких сільських шкіл. Ось що повідомляє про одну з таких 
шкіл газета “Шлях індустріалізації”: “Тернівська семирічна школа досі міститься в семи 
будинках, розташованих по всьому селу. В одній з хат є дві класні кімнати по 40 кубометрів 
кожна. В кімнаті 18 парт, а навчається в ній 74 учні. Хоч заняття проводяться в дві зміни, 
проте задуха тут страшенна. В цих приміщеннях дорослій людині доводиться нагинатися, бо 
стеля буквально висить над партами. Кілька вікон по 1 кв. аршину слабо освітлюють цю 
конуру. Таке ж становище і в другій кімнаті, а в обох змушені навчатися 20 шкільних груп” 
[25]. І, безумовно, цій школі дуже бракувало вчителів болгарської, російської та української 
мов – хто нормальний міг працювати в приміщенні, що нагадувало каторжну конуру. 
Водночас керівництво школи звільняє з роботи вчительку Діордієву Н. – колишню жінку 
офіцера-емігранта, за проведення “шкідницької” роботи. “Викрив” Мавродій – секретар 
партосередку, він же завшколою [26]. У 11 приміщеннях (сільських хатах) розташувалася 
семирічна школа Куйбишевської сільради Єланецького району [27]. Отак по-більшовицьки 
здійснювалися “всеобуч” і відповідна політика його “кадрового забезпечення”. Коментарі, як 
кажуть, зайві.  

Удар голодомором, а згодом і політичними репресіями по українському вчительству – це 
був нищівний удар по майбутньому української нації. Йшло тотальне винищення української 
національної еліти як одного з головних націотворчих чинників. Встановити кількість 



вчителів, які загинули в ті трагічні роки, нам не вдалося. Бо область як адміністративно-
територіальна одиниця тоді ще не існувала, а її територія входила до складу Одеської 
області. Є лише загальні дані державної статистики: в 1927 році в Одеській області померло 
52,6 тис., в 1931 році – 46,4 тис. і в 1933 році – 159,3 тис. людей [28]. Втрати учнів шкіл на 
Миколаївщині внаслідок голодомору складали 1812 дітей (для порівняння взято два 
навчальних роки: 1931/32 і 1932/33) [29]. 

 
 
Щодо вчителів, то є свідчення про те, що внаслідок сталінського геноциду у багатьох 

школах Миколаївщини за відсутністю педагогів такі важливі предмети, як українська та 
російська мови, математика, у старших класах взагалі не викладались. На 15 серпня 1938 
року в області не вистачало 300 вчителів, переважно викладачів української та   російської 
мов [30]. Української – тому що вони були фізично знищені сталінським режимом, а 
російських викладачів – через підвищення на них попиту в період зросійщення українського 
суспільства. Цей дефіцит не могли заповнити короткострокові курси, школи мовознавців й 
інших вчителів-предметників, що терміново створювалися в області, районах. 

Критичний стан з дефіцитом сільських педагогів примусив обласні керівні організації 
прийняти рішення про мобілізацію серед міського вчительства кадрів “політично-
витриманих і відданих радянській владі” вчителів і відрядити їх до сільських шкіл. По м. 
Миколаєву було ухвалено мобілізувати 32 вчителів різного фаху для сільських шкіл районів 
області. І що ж з цього вийшло? За півроку було мобілізовано аж... 4 чоловіка [31]. Звідки ж 
вони могли взятися після сталінських “жнив” 1932-1933 pp., до того ж й голодне село мало 
приваблювало міських вчителів. 

Через голод фактично було зірвано виконання більшовицької політики ліквідації 
неписьменності. Так, у 1932 році за планом необхідно було навчити грамоті на 
Миколаївщині 19275 чоловік, стан же його виконання був на рівні 52%. Робітничий комітет 
радгоспу “Селянська рада”, наприклад, повідомляв, що в них є 200 малописьменних та 
неписьменних, але немає зошитів для їх навчання. І далі: якщо не дадуть зошитів, то 
робітком складає з себе відповідальність за проведення лікнепу. І що ж партійні органи? 
Міськпартком, зважаючи на таке загрозливе становище, ухвалив провести місячник штурму 
лікнепу з 25 грудня 1931 року по 25 січня 1932 року. Дивує критинізм подібного рішення: 
буцімто в процесі більшовицького штурму знайдуться кошти на придбання зошитів (у 
голодних селян вилучати уже майже було нічого). Попри здоровий глузд, для здійснення цієї 
акції на села була відряджена бригада “штурмовиків”-дармоїдів чисельністю 72 особи [32]. 
Загалом, за офіційними даними, на Миколаївщині в 1934 році було 2670 неписьменних і 
малописьменних [33]. 

Потерпала від голоду 1931-1934 років вища і середня професійна освіта Миколаївщини. 
У 1930/31 навчальному році в Миколаївському окрузі діяли 2 вузи (індустріальний і 
соціального виховання), 6 – індустріально-технічних технікумів, 3 – сільськогосподарські 
технікуми, 6 – робітфаків. В них навчалося 5822 студенти проти 2454, що в минулому році 
[34]. Крім того, ще функціонувало близько 12 шкіл ФЗН. Але в їх роботі складались неабиякі 
труднощі.  

Не виконали контрольний план по набору абітурієнтів музичний, художній і медичний 
технікуми. Органи наросвіти пояснювали це перш за все бажанням робітництва вчитися у 
технікумах індустріально- технічного профілю, ніж у мистецьких і медичному [35]. Влада 
тут відверто лукавила: недобір абітурієнтів у вказані навчальні заклади пояснювався 
матеріальною скрутою і голодуванням населення. Кількісне ж зростання студентів в окрузі 
було забезпечене за рахунок відкриття нових навчальних закладів: кооперативного, 
педагогічного і медичного технікумів та рибного, авіаційного робітфаків при МІСВ [36].  

Критичною склалася ситуація з набором студентів у вузи округу в розпал голодомору. 
Так, у серпні 1933 р. на 100 вільних місць в суднобудівному інституті було подано лише 66 
заяв, в педінституті – на 360 місць – тільки 179 заяв. Особливо тяжке становище в цьому 



плані склалося на вечірніх робітфаках. Наприклад, на вечірній робітфак суднобудівного 
інституту необхідно набрати 180 чоловік, а заяв подано лише – 12, на вечірній робітфак 
педінституту потрібно 140 чоловік, заяв подано тільки – 11. 

Миколаївський міськпартком в своїй постанові від 13.08 1933 р. вбачав причину цього 
явища в недостатній організаційно-роз’яснювальній роботі навчальних закладів, радянських 
і партійних органів серед молоді по вербуванню в вузи [37]. Насправді головна причина 
недобору студентського контингенту була в іншому – виморюванні молоді, особливо 
сільської, шляхом голоду.  

Другим загрозливим для вузів явищем було незабезпечення інститутів навчальними 
приміщеннями і гуртожитками. Суднобудівному інституту, наприклад, не вистачало 10 
аудиторій, а західний корпус так і не був добудований. Довгобудом став гуртожиток для 
робітфаку. Не ремонтувався студентський гуртожиток в педінституті [38]. 

Значний недобір студентського контингенту в роки голодомору, слабка матеріальна база 
вузів, особливо педагогічного, виморювання педагогів голодом спричинили величезний 
дефіцит учительських кадрів в окрузі. Наведемо щодо цього досить вражаючі дані. У 1932 
році в школах округу працювало 1790 вчителів, потрібно ж було не менше 2745 чоловік [39]. 
Кадри мав забезпечити вищий навчальний заклад округу – Миколаївський інститут 
соціального виховання (така назва з 1931 р.). 

Що ж представляла собою у ті роки ця “кузня” педагогічних кадрів? Увесь контингент 
студентства і працівників інституту у 1931 році складав 815 осіб, з них на старших курсах 
вчилося 511 студентів, на підготовчому курсі – 70 осіб, на всіх робітфаках – 234 [40]. 

Науково-педагогічний процес в інституті здійснювали 52 особи, з них 13 професорів, 15 
доцентів, 14 асистентів і 10 викладачів. Наявний склад дозволив перейти до перебудови 
навчального процесу – заміни бригадно-лабораторного методу навчання лекційно-
семінарськими формами організації педпроцесу і в 1931 р. організувати 12 кафедр. Кафедри 
стають основними центрами науково-педагогічної роботи: керують усіма сторонами 
педагогічного процесу, ведуть підготовку навчальних планів і програм, здійснюють 
підвищення кваліфікації викладачів, готують наукові матеріали до видання “Записок 
інституту” тощо [41]. 

З цього періоду зросла навчально-матеріальна база інституту. Крім існуючого 
навчального корпусу, розрахованого на малочисельний контингент учительського інституту, 
йому передано місцевою владою будинок колишнього реального училища по вул. 
Р. Люксембург, 25, в якому розмістилися гуманітарний (соціально-економічний, мови і 
літератури) і фізико-математичний факультети. Це дало змогу інституту розгорнути роботу 
по відкриттю лабораторій, кабінетів (хімічного, фізичного, ботаніки, зоологічного і 
геологічного) [42]. 

Покращення професорсько-викладацького складу, навчально-методичної бази дозволило 
активізувати науково-дослідну роботу в інституті. Тут працювало чимало талановитих 
викладачів і науковців, таких як професори Брітман М.С., Шульман Б.М., краєзнавець Лагута 
М.Д., асистент Малагуша В.А. та ін. 

Наприклад, професор Брітман М.С. в 1933 р. друкує посібник про розклад функцій у ряд 
Фур’є, готує навчальний посібник із теорії груп Галуа. Щоб уявити собі складність 
тиражування книг у той час, досить сказати, що посібник Брітмана М. про розклад функцій у 
ряд Фур’є друкувався на зошитному папері “в клітинку”.  

Одночасно зі створенням навчальної літератури Михайло Степанович публікує й 
матеріали, де висвітлює результати його власних наукових досліджень. У 1933 р. виходить 
його монографія “Дослідження методів інтегрування диференціальних рівнянь другого 
порядку”, в якій автор проводить досить цікаві аналогії між інтегруванням лінійних і 
нелінійних диференціальних рівнянь. Кілька наукових статей Брітмана М. було опубліковано 
в математичній періодиці центральних видавництв, зокрема в 6-8 випусках 
“Математического просвещения” за 1936-1938 рр. (вміщено 4 статті вченого) [43]. 



В галузі педагогіки активно працював професор, завідуючий кафедрою педагогіки та 
психології педінституту Шульман Б.М. Його наукові розвідки часто друкувалися в журналах 
“Радянська школа”, “Наша школа”, “Комуністична освіта”, “Політехнічна школа”, на 
сторінках “Учительської газети”. Під час завідування кафедрою велику увагу приділяв тому, 
щоб кожний викладач органічно поєднував  навчально-методичну роботу з науковою. В 
результаті майже кожного року члени кафедри захищали кандидатські дисертаційні 
дослідження [44].  

Загалом слід сказати, що напівголодне існування викладачів і студентів, матеріальна 
скрута не дозволили розгорнути плідні науково-дослідні роботи, особливо в прикладних 
науках. З цих же причин припинили своє існування в 30-х роках “Наукові записки 
інституту”, збірник “Краєзнавство” тощо. 

Матеріально-фінансове забезпечення студентства педінституту в 1930/31 навчальному 
році виглядало таким чином. На старших курсах охоплено стипендіями 70% студентів. Їх 
рівень був таким: перший розряд (при визначенні його враховували соціально-класове 
походження) на І курсі – до 45 крб., другий розряд на ІІ курсі – до 85 крб. і третій розряд на 
ІІІ курсі – до 95 крб. Денний робітфак та останні курси вечірніх робітфаків охоплені 
стипендіями повністю (в 40 крб.), а сімейні – 67 крб. 50 коп. Підготовчий курс був 
охоплений стипендіями на 75% (15 крб.) [45]. 

З наведеної фінансової розкладки виходить, що найбільше шансів вижити в умовах 
голоду мали студенти старших курсів. Студенти ж молодших і підготовчих – були приречені 
на голодування і зубожіння.  

До того ж тільки 60% студентів були забезпечені гуртожитком, що перебував у досить 
убогому стані. Бракувало елементарного: ковдр, білизни, столів, тумбочок, ослонів тощо. 
Харчування студентів в їдальнях інституту у 1931 році було офіційно визнано в основному 
задовільним [46]. 

Однак в 1932 році воно різко погіршується. Тут майже щоденно 50-100 студентів 
залишалися без їжі. Були випадки, коли студенти по два дні не снідали. Наприклад, 19 
вересня 1932 р. не вистачило 60 сніданків, 25-го – 35. Не краще було і в інші дні. Причому 
талони у студентів вилучали за день раніше від часу їх харчування. Коли ж закінчувалася їжа 
в їдальні гуртожитку, вони зверталися до комсомольської їдальні інституту, але й там їм 
відмовляли [47]. У 1933 р. їдальня при студентському гуртожитку взагалі була закрита.  

Не покращилося харчування студентів і в 1934 році. Так, в їдальні, що обслуговувала 
студентський гуртожиток № 1, страва була одноманітною, недоброякісною. Часто тут обіди 
готували, коли вже треба було вечеряти – о 18-й чи 19-й годинах. Тому й не дивно, що 
студенти поспішали не в інститутські аудиторії (на другу зміну), а в їдальню, щоб якось 
вгамувати голод [48]. 

Окрім такого “харчування”, студентам дошкуляли надто тяжкі побутові умови: 
гуртожиток знаходився надзвичайно далеко від інституту, дуже тісний – замість 10-12 осіб в 
кімнаті мешкало до 15-22 осіб. Навчально-методичної літератури в гуртожитку не було. 
Тому більшу частину часу студенти витрачали на різного роду ходіння: пошуки книжок, 
черги, що поїсти, тощо. До того ж багато студентів хворіло, а для них в гуртожитку не було 
навіть кип’ятку [49]. Отаке собі “батьківське піклування” радянської влади про майбутніх 
педагогів. Якого сумлінного і якісного навчання можна було чекати від голодного, 
поставленого в тяжкі умови життя студента? 

Ось що повідомлялося на  засіданні партосередку інституту 25.10.1933 року: 
“Навчальний програмний матеріал засвоєний: на “добре і дуже добре” – 52%, на 
“задовільно” – 45% і на “незадовільно” – 2,3%”. Хронічною хворобою в інституті стали 
пропуски занять: 273 години було пропущено з початку 1933/34 навчального року без 
поважних причин і 594 – з поважних причин [50]. Отже, педінститут в умовах голодомору 
1932-1933 рр. був спроможний підготувати лише напівосвічених дилетантів, здатних вести 
хіба що лікнепівську роботу.  



У 1934 році інститут соціального виховання був перейменований в державний 
педагогічний інститут (МДПІ). Він мав чотирирічний строк навчання і знаходився в 
підпорядкуванні Народного Комісаріату освіти УРСР. Інститут складався з педагогічного та 
учительського інститутів, вечірнього відділення, робітфаку, чотиримісячних підготовчих 
курсів, заочного відділення і 8 кафедр. З року в рік зростав контингент студентів в інституті. 
Якщо в 1931/32 навчальному році було 250 чоловік, а в 1932/33 – 300, 1933/34 – 400, то в 
1934/35 – уже 550 чоловік [51]. Однак навчально-матеріальна база інституту суттєво 
відставала від росту студентського контингенту, що знову поставило вуз у критичну 
ситуацію в 1936 році.  

Вуз, колектив якого складався з 900 чоловік, не мав свого актового залу. Збори, 
урочистості часто проводилися в аудиторіях або просто в коридорах. Інститут мав 40 
навчальних груп і 22 невеликі аудиторії, робота в яких була організована у дві зміни [52]. 

В головному навчальному корпусі інституту розміщувався будинок вчителя (займав 5 
аудиторій і 1 зал), ще 4 аудиторії займав політехнічний музей. В результаті навіть іспити і 
заліки викладачі змушені були проводити в проміжок між змінами (1,5 години). Аудиторний 
“голод”, безумовно, ускладнював проведення індивідуальної роботи зі студентами, роботу 
факультативів, гуртків тощо.  

Правда, міськрада і міськвиконком незабаром прийняли рішення про звільнення 
помешкання, що займав Будинок вчителя, для розміщення педінституту [53].  

Зазнав труднощів і деформацій у голодні роки Миколаївський суднобудівний інститут. 
У 1929 р. Миколаївський кораблебудівний технікум було об’єднано з Миколаївським 

вечірнім робітничим технікумом і присвоєно назву Миколаївського машинобудівного 
інституту, який з 1 травня 1930 р. реорганізовується в Миколаївський кораблебудівний 
інститут з робітфаком. Як в інституті, так і на робітфаку, навчання велося з відривом від 
виробництва (денна форма навчання), і без відриву (вечірня). 

У 1931 р. для підготовки спеціалістів з навчально-педагогічної та науково-дослідної 
роботи в МКІ було створено аспірантуру. Перший і другий (1932 р.) набори до аспірантури 
становили 24 особи, частину з яких з різних причин було відраховано. У 1935 р. закінчили 
аспірантуру вісім чоловік. Семеро аспірантів працювали в інституті асистентами і старшими 
викладачами. Лише двоє захистили (1938 р.) кандидатські дисертації [54]. Це було пов’язано 
в основному з матеріальними труднощами в голодні роки. 

Попри матеріальні негаразди, наукова робота в інституті не припинялася, про що свідчив 
науковий доробок професора В.В.Цехановича. Ним було підготовлено ряд цікавих праць: 
“Річкове кораблебудування. Дерев’яні кораблі” (два видання – 1929 і 1931 рр.); “Річкове 
кораблебудування. Сталеві кораблі”  (два видання – 1930 і 1932 рр.); “Спуск кораблів на 
воду” (два видання – 1930 і 1931 рр.); “Розрахунки подовжньої міцності кораблів” (1933 р.); 
“Системи кріплення корабельних корпусів” (1933 р.); авторський переклад з англійської 
мови “Корабельні розрахунки” Ніколя” [55].  
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Відсоток відвідування студентами занять складав: на І курсі – 98, на ІІ – 95, на ІІІ – 92 і на 

вечірньому – 80. Відмічається головна причина невідвідування – хвороби, спричинені 
поганими матеріально-побутовими умовами життя студентів, недоїданням. Про це, зокрема, 
йшла мова на бюро міськпарткому (1931 р.): в кімнатах гуртожитку, де живуть студенти, 
бруд, велика скупченість, антисанітарія. Бюро вказало на необхідність завершення 
будівництва гуртожитку на Сухому Фонтані, покращення якості постачання студентів 
продуктами харчування [56].  

Покращення умов студентів і викладачів так і не відбулося, та й не могло відбутися – 
лютував голод. Тому на секретаріаті міськпарткому від 17.09.1932 р. приймається резолюція 
про матеріально-побутові умови наукових працівників та студентів суднобудівного 
інституту. В ній відмічалося, що лише 50% студентів охоплені стипендіями (необхідно 
довести до 70%). Наголошувалося на те, щоб залишити ціни на харчування на рівні 1931 р., 
покращити якість їжі, прикріпити професорсько-викладацький склад до їдальні ІТР, 
побудувати будинок для викладачів [57]. Але ці рішення мало що змінили на краще. Рівень і 
якість харчування професорсько-викладацького складу інституту різко знизився в кінці 1932 
року. Це змусило міськпартком вказати міськпостачу про необхідність налагодити 
безперебійне постачання 17 осіб професорів і доцентів пайками, встановленими МПК. Ці ж 
особи були прикріплені для харчування до їдальні Будинку техніки [58]. 

Ускладнив навчальний процес зрив в 1931 році плану капітального будівництва 
інституту: освоєння коштів складало лише 28,7% від запланованого [59]. Це завадило 
вирішенню гострої проблеми вузу – ліквідації аудиторного “голоду”, а перехід на однозмінне 
навчання відкладався в “довгу скриню”. 

Надто вразливими щодо якості підготовки фахівців вищої кваліфікації були систематичні 
відволікання студентів на сільськогосподарські роботи. У роки голодомору, коли на селі 
нікому було працювати, вони стали набувати масового характеру.  

Спочатку влада гострий дефіцит робочої сили на селі спробувала заповнити шляхом 
вербування міських жителів на сільгоспроботи і укладання з ними відповідних договорів. 
Однак бажаючих їхати в голодне село виявилось мало. Так, в радгосп ім. Петровського для 
проведення весняно-польових робіт потрібно було 750 чоловік, вдалось завербувати лише 
260. В радгосп ім. Косіора необхідно робочих 750 чоловік, а завербовано – 200; у радгосп “2-
га п’ятирічка” потрібно було 171 чоловік, заключили договір тільки 34 [60]. 



Щоб вирішити проблему, Миколаївський міськком доручає відділу праці міськвиконкому 
мобілізувати на період весняно-польових робіт не менше 1 тис. фізично здорових студентів 
[61]. Ще більше було їх мобілізовано на проведення збиральної кампанії. Наслідки подібних 
“мобілізацій” позначились досить відчутно. Так, 21.08.1933 р. Миколаївський міський 
партійний комітет розглядає питання “Про початок нового навчального року у 
Миколаївському суднобудівному інституті”. В рішенні секретаріату з цього питання 
зазначалося: “Беручи до уваги той факт, що студенти лише 20.08.1933 р. повернулися з 
радгоспу ім. Косіора, де брали участь у збиральній кампанії, а також недобудованість 
навчального приміщення, встановити початок навчального року 15 вересня 1933 р. 
Зобов’язати Миколаївську будівничу контору закінчити увесь ремонт та добудову 
навчальних приміщень інституту до 10 вересня” [62]. У зв’язку з цим навчальній частині, 
кафедрам інституту прийшлося переглянути навчальні плани і програми з метою ущільнення 
матеріалу, ліквідації окремих спецкурсів тощо. І як наслідок – зросло перевантаження 
студентів і викладачів, відбулося зниження якості знань і підготовки фахівців суднобудівної 
галузі.  

У більш занедбаному, критичному стані опинилися у роки голодомору заклади середньої 
професійної освіти – технікуми. Зазнала руйнувань, зокрема, мистецька освіта 
Миколаївщини.  

Ще в кінці лютого 1931 року секретаріат міськпарткому, розглядаючи питання про 
художній технікум, відмітив незадовільний стан його навчально-матеріальної бази 
(відсутність лабораторій, майстерень тощо), що ставив під загрозу існування технікуму [63]. 
Стало очевидним, що без допомоги місцевих органів і організацій (наросвіти, профспілок, 
партосередків), а також апарату НКО Миколаївському художньому технікуму не вижити. 
Очікуваної підтримки у роки голодомору він так і не отримав, це підвело його до межі 
ліквідації. За офіційним повідомленням, Миколаївський художній технікум  ліквідовано у 
зв’язку з реорганізацією всієї системи художньої освіти України в 1934 році. Мережа 
художніх навчальних закладів України з 01.09.1934 р. складалася: у Києві – інститут, в Одесі 
і Харкові – технікуми [64].  

Акція влади щодо закриття художнього технікуму серйозно стурбувала громадськість, 
творчу інтелігенцію міста. Фахівці-мистецтвознавці спробували довести, що школи-
десятирічки не можуть задовольнити рівень оволодіння молоддю образотворчим 
мистецтвом. За весь час навчання у цій школі на учня приходиться усього 150 годин 
малювання, а потрібно як мінімум 2082 години. А щоб підготувати художника середньої 
кваліфікації, необхідно 7040 годин для засвоєння спеціальних знань і набуття відповідних 
навиків. Висловлювалися і такі застереження: з ліквідацією технікуму є загроза розвитку 
“квартирництва”, тобто навчанню образотворчому мистецтву дітей і молоді на дому, по 
квартирах, що мало місце раніше [65]. 

Отже, з ліквідацією владою художнього технікуму у м. Миколаєві без мистецького 
обслуговування залишилися ті, хто мав хист і потяг до художньої освіти і творчості. Це був 
черговий удар комунобільшовицької влади по духовності українського народу. 

Значне місце у культурному житті міста і округу посідав музичний технікум, що діяв з 
1930 року. Він давав своїм вихованцям достатньо високий рівень підготовки. Про це 
свідчило чимало фактів. Так, з випуску 1934 р. до Ленінградської консерваторії було 
прийнято 4 чоловіка, з них 1 – на ІІ курс; до Московської консерваторії – 2 чоловіка, до 
Одеського музичного інституту – 10; у Миколаєві залишилися працювати 
концертмейстерами 3 чоловіка. Усі студенти, що складали конкурсні іспити у вузи, 
отримували найвищі оцінки.    

Музичний технікум протягом 1933/34 навчального року дав для мешканців міста і округу 
чимало різних концертів: на заводі ім. А. Марті – 6 концертів у цехах, на „Дормашині” – 4, у 
військових частинах – 20; під час посівної і збиральної кампанії трудівників села 
обслуговували 6 концертних бригад; 6 концертів бригадами було дано в студентських 
колективах [66]. 



Але й цей навчальний заклад не минула лиха доля матеріальної скрути. Якщо в 1933/34 
навчальному році до технікуму на навчання було прийнято 98 юнаків і дівчат, то в 1934/35 – 
до 155 чоловік. Це призвело до того, що існуючі помешкання вже не вміщували зрослий 
контингент студентів. Тому керівництво музтехнікуму змушене було ввести найщільніший 
графік роботи: з 8 годин ранку до 11.30 вечора безперервно і без вихідних [67]. Правда, 
пізніше музтехнікуму була виділена додаткова площа з помешкань колишнього художнього 
технікуму.  

Ледь животів у голодні 1931-1934 рр. Миколаївський педагогічний технікум, створений 
1930 року. 

На початку 1930/31 навчального року тут навчалося 240 студентів, з них лише 100 
мешкало у гуртожитку, який мав дуже непривабливий і малопридатний для проживання 
вигляд. В ньому не вистачало елементарних засобів проживання: шаф, столів, ослонів, 
частини постільної білизни (ковдр) тощо. Незадовільним був санітарний стан гуртожитку, в 
якому не було пральні, лазні, мила [68]. 

Взимку для обігріву гуртожитку не вистачало палива, тому температура була низькою, 
підняти її заважав поганий технічний стан печей. 

Не кращим було забезпечення студентів педтехнікуму стипендіями. Для них виділили 
лише 100 стипендій, що складало 41,66% від загальної кількості студентів у технікумі. 

Не мав педтехнікум відповідної навчальної бази, викладацького складу. У багатьох 
кабінетах бракувало меблів, парт, наочних приладь тощо, не було пристойної бібліотеки.  

Загальний викладацький стан педтехнікуму нараховував 21 особу, з них вищу освіту 
мали 16 чоловік, середню – 5. Усі викладачі працювали ще й в інших навчальних закладах, 
багато з них мали основні посади поза педтехнікумом [69]. Це призвело до навчального 
перевантаження викладачів, яке не могло не позначитися негативно на якості знань 
студентів. 

Відсутність елементарних людських матеріально-побутових умов для життя і навчання 
студентів у технікумі, сталого педперсоналу негативно відбилось на успішності вихованців 
навчального закладу. 

Особливо низькою була успішність студентів з таких дисциплін: педологія – 72%, 
педагогіка – 75%, математика – 63%, агромінімум – 77%, українська мова – 87%, 
природознавство – 85%, з інших предметів – у межах 90-100%. Відвідування визнане як 
задовільне – 94-95% [70].   

Протягом 1930-1931 навчального року через тяжкий матеріально-побутовий стан 
педтехнікуму його залишило близько 100 студентів [71]. 

У 1932-1933 рр. стан технікуму ще погіршився. Щоб справа не дійшла до повного 
колапсу, міськпартком своїм рішенням від 14.07.1933 р. переводить педтехнікум в Мішково-
Погорілове, наділивши його вихованців ділянкою землі [72]. “Оригінальний” вихід знайшла 
комунобільшовицька влада з критичної ситуації: замість того, щоб створити належні 
матеріально-побутові умови для навчання і життя майбутніх педагогів, вона кидає їх у вир 
виживання, шляхом натужної праці на землі. 

У незадовільному стані перебували майже усі технікуми, що були відкриті у Миколаєві в 
кінці 20-х – на початку 30-х років. Приміром, технікум комунального та цивільного 
будівництва, відкритий у 1929/30 навчальному році на базі керамічно-будівельної 
профшколи, мав контингент студентів 453 чол., в тому числі – 337 чоловік на денному 
відділенні, 116 – на вечірньому [73]. Звісно, цей контингент не міг успішно навчатися на 
матеріальній базі, що дісталася від колишньої профшколи. А на відбудову нової – в умовах 
голоду – сподіватися не приходилось. В результаті проявилися такі негативні явища, як 
відсів студентів – 3,4%. Тільки протягом жовтня 1930 – лютого 1931 рр. з різних причин було 
виключено з технікуму 38 осіб [74].  

Певні хиби мав викладацький стан новоствореного технікуму. Усіх викладачів в 
технікумі було 38 чоловік, з них вищу освіту мали 27 осіб, середню – 7, нижчу – 4. 
Викладачів, що працювали в технікумі, було 6 чоловік, а тих, хто суміщав в іншому 



технікумі – 11, підробляв на виробництві – 21 чол [75]. Це, безумовно, призвело до 
перенавантаження викладачів, а значить, зниження якості викладання, порушень 
навчального процесу і дисципліни. Негативно позначилась на професійній підготовці 
студентів технікуму незабезпеченість викладачами фахових дисциплін: лише один працював 
у навчальному закладі, решта – підробляли на виробництві.  

Для планомірної роботи навчального закладу потрібно було щонайменше від 3 до 7 
викладачів, які були б зайняті працею тільки в технікумі. Найгірше справа з викладачами 
фахових дисциплін склалася на шляховому відділі у зв’язку з ліквідацією шляхового тресту і 
від’їздом  інженерів-шляховиків з міста Миколаєва [76].  

У скрутному матеріально-побутовому стані перебували студенти будівельного технікуму. 
Так, стипендіями з 377 осіб були забезпечені лише 181 особа, гуртожитком – 74 чол. (а 
потреба була на 180 місць). Загальна корисна площа гуртожитку складала 215 кв. м, з якої на 
1 студента приходилось лише 2,9 м. Харчуванням студенти-стипендіати забезпечені на 65%, 
тобто 130 осіб, а потребують харчування 200 осіб [77]. 

Зазначені фактори відповідним чином позначилися на успішності студентів. Загальна 
академічна успішність на денному відділенні складала 86,5%, на вечірньому – 89,8%. 
Особливу стурбованість викликала успішність студентів з так званого пролетарсько-
селянського середовища – 60,2%. Пояснювалось це слабкою попередньою підготовкою 
пролетарських висуванців, особливо з соціально-економічних дисциплін, низьким їх 
загальним розвитком [78]. 

З серйозними випробуваннями в цей період зіткнувся і Миколаївський вечірній 
електромеханічний технікум, що був організований у вересні 1930 р. на базі курсів 
підготовки кадрів для електротехнічної промисловості. Навчальний заклад мав готувати 
техніків для обладнання електроустаткуванням фабрик, заводів і суден. Але вже з початку 
організації технікуму виникли непорозуміння зі складанням навчальних планів і програм. 
Так, навчальний план, надісланий з Москви, не відповідав програмі, розробленій в технікумі: 
відсутній був основний предмет – математика та інші важливі дисципліни. Формування 
студентського контингенту проходило самопливом, без планової розверстки по 
підприємствах. З великим напруженням вдалося досягти прийому в 154 чоловіка [79]. 

Зовсім примітивною, непридатною для навчання була навчально-матеріальна база 
електротехнікуму. Навчальний заклад розміщувався в школі № 19, яка не мала відповідних 
умов: в аудиторіях і кімнатах тіснота, відсутні креслярські дошки і столи. Лекції студенти 
слухали на низьких і незручних партах. Кошти у сумі 7 тис. крб., виділені на обладнання 
технікуму, не були освоєні [80]. 

Не досить кваліфікованим і досвідченим був викладацький склад електротехнікуму. З 21 
викладача спеціальну вищу освіту мали 7 чоловік, іншу вищу освіту – 10 чоловік, середню – 
2 і незакінчену середню – 1. Ще гірше було з педагогічним стажем: лише двоє викладачів 
мали стаж від 20 до 35 років, четверо – від 5 до 10, дев’ять – від 3 до 4, а троє взагалі не мали 
педстажу [81]. 

Надзвичайно деформувало навчальний процес таке явище, як часті відволікання 
студентів у сферу виробництва або на господарські   роботи, мало пов’язані з їх професійною 
підготовкою. Зайнятість студентів на виробництві призводила до їх перенавантаження  
навчальними годинами у вечірній час (від 19.00 до 22.40 год.), і в результаті чого не 
залишалося часу для опрацювання навчального матеріалу вдома, що відбивалось негативно 
на успішності. Це призводило до невиконання навчальних планів і програм, що породжувало 
прогалини в знаннях студентів.  

Гальмували успішне навчання студентів технікуму відсутність підручників, особливо з 
фахових дисциплін, їх дорожнеча (10-20 крб. за книгу). Підручники, що мала бібліотека, 
постійно перебували у користуванні викладачів [82].  

Відмічені негаразди породжували атмосферу безвідповідальності, недисциплінованості 
тощо. Поширеним явищем стали пропуски занять, самовільне  залишення таких предметів, 
як суспільствознавство, українська мова, військова справа. Так, 05.03.1931 р. самовільно 



покинули урок української мови 19 студентів. І це при тому, що в електротехнікумі 
бригадою міськпарткому виявлено повне незнання української мови як студентами, так і 
викладачами [83].  

Ставали зриви занять з української мови  систематичними, що нагадувало не що інше, як 
спроби блокування українізації. І ніякої реакції – ні з боку адміністрації технікуму, ні з боку 
партійних органів.  

У стані стагнації, а нерідко й невизначеності перебували й інші технікуми Миколаєва. 
Зокрема, машинобудівний технікум не мав ні придатного приміщення, ні обладнаних 
належним чином лабораторій і кабінетів, ні гуртожитку. Тут мала місце часта зміна 
викладачів – на ІІ курсі протягом року змінилося три педагоги. За офіційними даними, 
академуспішність у технікумі становила на даному відділенні 92,4%, на вечірньому – 94,3% 
[84]. (Хоча є сумніви щодо останнього показника, тому, що на вечірніх факультетах і 
відділеннях позитивною визнана успішність у межах 80%). 

Досить проблематичним стало існування Миколаївського хімічного технікуму, 
створеного в 1930 р. на базі хімпромшколи.  Тривалий час не мав визначеного профілю 
підготовки фахівців-хіміків і відповідно чітких навчальних планів і програм; не було 
планових завдань щодо набору абітурієнтів і випуску спеціалістів; необхідної навчально-
матеріальної бази; бракувало викладачів зі спецдисциплін. Це ставило багатьох студентів і 
викладачів у ситуацію невпевненості, сумнівів щодо майбутнього. І як результат –   пропуски 
лекцій на початку 1930-1931 навчального року сягали 12%.  

Лише до кінця навчального року вдалося їх знизити до 4,2% [85]. Відповідно низькою 
була і успішність студентів. 

Щодо сільськогосподарських технікумів, то вони у голодні роки були доведені до стану 
цілковитої деградації і занепаду. Ось як виглядав у ті страшні роки Велико-Коренихівський 
зооветтехнікум. Технікум мав два відділення: зоотехнічний і ветеринарний, на яких, 
відповідно, готували зоотехніків і веттехніків. Навчальний заклад зразу ж зіткнувся з 
проблемою набору абітурієнтів (а їх, звісно, набирали з села). Якщо на початку вересня 
1930/31 навчального року було набрано 112 чоловік, то на 23.03.1931 року – лише 87 
(весняний набір), що складало 20% недовиконання від минулого набору. За відсутності 
сільської молоді було відмінено осінній набір абітурієнтів. Цей факт влада розцінила як 
прояв “правоопортуністичної практики”.  

Навчально-матеріальної бази, необхідної для підготовки зазначених фахівців, технікум 
практично не мав. На 23.03.1931 р. заклад був забезпечений навчальним приладдям у 
мізерних обсягах: хімічна лабораторія – на 25%, фізичний кабінет – на 50%, кабінет 
ветеринарії – на 40%. Відсутність аудиторій, необхідних підручників, креслярських столів, 
відповідних кімнат у гуртожитку не дозволяли студентам на належному рівні засвоювати 
новий матеріал.  

Відсоток невстигаючих студентів сягав на І курсі зоотехнічного відділення – 6,4%, на ІІ 
курсі – 14; на І курсі ветеринарного – 23, на ІІ – 23,4 [86]. Цьому сприяли й часті пропуски 
занять: серед студентів вони складали 20%, серед викладачів – 10,4%. 

У стані занепаду перебувало і навчальне господарство технікуму. Його основна тяглова 
сила – коні і воли – мали готовність до виходу у поле на 75-80% і на підгодівлю не 
поставлені (не було чим годувати). Студентство в господарстві використовувалося як 
підсобна робоча сила, що негативно відбивалося на якості навчання. 

Про українізацію в технікумі зовсім не дбали – усі предмети викладалися російською 
мовою [87]. 

Отже, в усіх основних напрямках роботи Велико-Коренихівський зооветеринарний 
технікум ставав недієздатним. Марними виявилися спроби Наркомзему і Миколаївського 
міськпарткому вдихнути в нього життя шляхом перетворення в технікум ветеринарії з 
підготовки техніків-епізоотологів [88]. 

У стані тихого вмирання перебував Мішково-Погорілівський агротехнікум. Та ж картина: 
відсутність навчально-матеріальної бази, академуспішність становила 81%, а прогули серед 



студентів сягали 7,4%, серед викладачів – 6,3%. Студентам бракувало продуктів харчування, 
промислових товарів – одягу, взуття тощо [89]. 

Технікум „дихав на ладан”, у господарствах Миколаївщини налічувалося лише 47 
дипломованих агрономів [90]. 

Таким чином, в кінці 20-х – на початку 30-х років у Миколаївському окрузі створюється 
чимало різнопрофільних середніх закладів професійної освіти – технікумів. Але одразу ж 
вони зіткнулися з цілою низкою серйозних проблем і труднощів: відсутністю достатньої 
навчально-матеріальної бази, кваліфікованих викладацьких кадрів, навчально-методичної 
літератури (особливо з фахових дисциплін); часте відволікання студентів на 
сільськогосподарські роботи, напівголодне існування студентів і викладачів тощо. 
Голодомор 1932-1933 рр. значно поглибив ці труднощі і проблеми, тим самим довів 
більшість навчальних закладів професійної освіти до повного краху.  

На Миколаївщині в 1932 році ледь животіли інститут народної освіти, кораблебудівний 
інститут, вечірній механічний технікум, кораблебудівний технікум, 7 робітфаків. Із 
сільськогосподарських навчальних закладів – лише Новополтавський сільгосптехнікум. В 
цих навчальних закладах навчалося близько 3 тис. чоловік [91]. 

Слід відмітити, що фізичний голодомор 1932-1933 рр. спричинив духовний етногеноцид 
в Україні – згортання і знищення українізації. Руйнування і занепад багатьох навчальних 
закладів значно звузили освітянську сферу функціонування українізації і взагалі потенційні 
можливості українського національного відродження. Влада розраховувала також, що, 
балансуючи на межі життя і голодної смерті, вчитель чи викладач більш усього 
пройматиметься куснем хліба, а не українізацією (тобто з’явиться відраза до українізації). До 
того ж відвертало педагогів, учнів і студентів від українізації їх матеріальне зубожіння: 
неспроможність оплачувати навчання на курсах української мови і українознавства, 
купувати українські посібники, підручники і іншу літературу. Нарешті, голод просто фізично 
винищував найбільш активну і національно свідому частину українських педагогів – носіїв і 
провідників українізації.  

Саме з цих і деяких інших міркувань 1933 року розгортається активна політика 
деукраїнізації і посилення русифікації, яку проводила державна партія більшовиків. 

На Миколаївщині місцевою партійною владою розроблялася і здійснювалася цілісна 
програма деукраїнізації, яка охоплювала собою усі ланки освіти. Так, на засіданні бюро 
міськпарткому від 12.05.1933 р. спочатку розглядається питання “Про школи нацменшин”.1  
У постанові бюро з цього питання накреслюється ціла низка заходів: а) наросвіті згідно з 
постановами ЦК КП(б)У про школу провести перепис дітей 1924, 1925 і 1926 років 
народження з тим, щоб забезпечити їх навчання на рідній мові; б) розширити мережу 
початкових шкіл з російською мовою викладання у місті до 7 одиниць з розрахунком, щоб їх 
розташування охопило основні частини міста; в) поставити перед обкомом КП(б)У питання 
про утворення з 1933/34 навчального року російських груп у школі ФЗН заводу ім. А. Марті 
та відділення або російську групу у суднобудівному технікумі. Партбюро зобов’язувало 
наросвіту забезпечити усі школи підручниками рідною мовою [92]  (тобто російською). 

В той же день розглядаються інші питання з символічною назвою “Про українізацію 
шкіл”. У резолюції бюро МПК, прийнятій з цього питання, антиукраїнізаторські заходи 
доповнюються розгорнутою програмою рекомендацій по їх впровадженню. Досить 
міфологізованими в ній постають причини згортання українізації. Головною серед них 
вважали “підступи місцевого націоналізму разом з петлюрівськими та іншими класово-
ворожими елементами, які намагаються шляхом механічної українізації ущемити інтереси 
нацменшинств” (читай – російської. – П.С.). Ще до причин відступу від українізації 
відносили механічне і примусове її проведення [93]. Це було не що інше, як спроба 
дискредитувати соціальну природу українізації як явища самодостатнього в своїх мовно-
культурних притязаннях.  
                                                      

1  Під подібне множинне словосполучення камуфлювала російська нацменшина. 
 



Досить підступними виглядали рекомендації, викладені в партійній резолюції щодо 
проведення перепису дітей на предмет визначення їх мови. Рекомендувалося керуватися при 
цьому суб’єктивними чинниками, тобто вважати рідною мовою дітей ту мову, якою вони 
користуються в сім’ї, в щоденному ужитку поза школою, яку вони самі і їх батьки вважають 
рідною [94].  

Начебто усе вірно, справедливо. Але, по-перше, у зрусифікованому Миколаєві такий 
вибір був однозначним на користь російської мови (на це, до речі, і розраховували 
можновладці). По-друге, в умовах, коли володіння українською мовою ототожнюється з 
націоналізмом, мало хто з українців ризикне навчатися рідною мовою. 

Партійна резолюція “милостиво” визначила долю існуючих українських шкіл, точніше – 
груп. Зокрема зазначалося: у тих школах, в яких є значна кількість дітей з українською 
рідною мовою, організувати окремі групи з українською мовою навчання. А щодо груп 
старшого концентру, в яких діти знають українську мову краще російської, тимчасово 
залишити викладання українською мовою до закінчення ними 7-ї групи. Ця милостивість не 
мала підстав, бо хто мав визначати рівень кращого володіння учнями однієї з двох мов – 
українофоб, в ліпшому випадку – русофіл.  

В резолюції міститься рішуча вимога: “з початком навчального року повністю 
забезпечити навчання дітей в школах рідною, для чого в усіх механічно українізованих 
школах викладання перевести на російську мову” [95].  

Таким чином, комунобільшовицька влада відмовляла українцям Миколаєва і району у 
праві мати національні школи принаймні з двох причин: по-перше, бо вони, буцімто, 
ущемляли інтереси російської нацменшини; по-друге, створювалися механічно, шляхом 
насильницької українізації. 

Подальша конкретизація прийнятої програми деукраїнізації відбулася на бюро 
міськпарткому 06.07.1933 року, яке розглянуло питання “Про роботу масової школи в 1933-
1934 навчальному році”. В резолюції, прийнятій з цього приводу, ставилися завдання: з 
початку навчального року перевести на російську мову навчання шкіл  2, 5, 7, 14, 17 і 20; 
установити загальну кількість російських шкіл по місту не менше десяти; організувати при 
українських школах російські групи з таким розрахунком, щоб вони охоплювали 50% від 
загальної мережі шкіл; створити дві російські групи у судномеханічному технікумі і стільки 
ж у школі ФЗН заводу ім. А. Марті [96]. 

Партбюро зобов’язало наросвіту забезпечити усі школи і технікуми російськими 
підручниками не пізніше 1 вересня 1933 року, а трестгромхарчу – усіх учнів гарячими 
сніданками. Нечуваною турботою комунорадянської влади щодо російських шкіл став факт 
забезпечення учнів ІІІ концентру (10-річки) стипендіями і постачанням нарівні зі студентами 
технікумів [97]. 

Процес деукраїнізації, що розгорнувся на Миколаївщині, охопив і вищу освіту. Влітку 
1933 р. міськпартком приймає не досить обгрунтоване з точки зору здорового глузду 
рішення: “У зв’язку з тим, що для переважної більшості учнів судномеханічного технікуму і 
школи ФЗН заводу ім. А. Марті рідною мовою є російська, поставити питання перед 
обкомом КП(б)У про переведення викладання у вищих навчальних закладах з початку 
1933/34 навчального року на російську мову” [98]. 

Дане рішення виявилося не досить переконливим з точки зору логіки, воно послужило 
сигналом до активних дій щодо русифікації вузів регіону. Так, у Миколаївському 
педагогічному інституті відкривається російське відділення для підготовки вчителів 
російської мови і літератури з контингентом набору 150 чоловік. Не помічаючи особливого 
натхнення до вступу на це відділення у сільської молоді, міськпартком палко закликає 
місцеві органи влади всебічно сприяти “вербовщикам” і  успішно завершити набір [99]. 

Тенденція збільшення кількості російськомовних груп, відкриття російських відділень у 
навчальних закладах і задоволення в такий спосіб культурних потреб тих, хто проти 
українізації й коренізації, стала основною в культурному житті як України, так і 
Миколаївщини, й далі набирала сили. 



Насамкінець слід відмітити, що голодні 1933-1934 рр. спричинили значне руйнування 
освіти і науки Миколаївщини: фізичне виснаження, хвороби і смерть вчителів, викладачів і 
учнів; занедбаність матеріальної бази і фінансування науки і освіти; зниження 
загальноосвітнього, професійного і культурного рівня населення, наукового потенціалу 
країни. Це був урок аморальності, приниження і втрати людської гідності, що надав 
педагогам більшовицький тоталітарний режим.  
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