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ПЕРЕДМОВА 

 
Архівні документи нашого навчального закладу за період його функціонування в 

Києві, перевезені в 1959 році у м. Рівне, час від часу цікавили дослідників історії 
Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), про 
що свідчать записи у “Листах використання документів” із фонду Р-1188 Державного 
архіву Рівненської області (ДАРО). Проте комплексне дослідження усієї тієї маси 
матеріалів, що зібрана в зазначеному фонді за Київський період історії нашого 
навчального закладу, ніколи і ніким не проводилося. 

Висвітлити об’єктивно історичний шлях НУВГП, особливо у київському періоді 
його історії, не бралися з різних причин, головною із яких, мабуть, була та, що 
десятиліттями архівні матеріали в силу різних обмежень прав на отримання інформації 
були недоступними і становили ту чи іншу ступінь секретності. Та й занадто морочливою 
була процедура оформлення дозволів на опрацювання архівних матеріалів. Тільки 
особливо довірена особа, озброєна пакетом офіційних паперів, могла побачити документи 
минулого. 

Сміливців ж “розворушити” архів ніколи не бракувало, але не кожний дослідник 
міг досягти мети, не зіштовхнувшись із пастками та перешкодами на шляху до істини. 
Далеко не все з історії нашого вузу відображено в документах. Та й істина має одну 
особливість: кожний дослідник являє світу лише якусь одну її сторону, іноді не 
підозрюючи, що абсолют істини криється в її ж глибинах, широті та багатогранності… 

Неодноразові спроби створити “життєпис” нашого навчального закладу були. 
Очевидці початку Рівненського періоду історії незалежно один від одного в приватних 
розмовах свідчили, що “якісь нотатки та записи по історії ВИШу 1  робила Олена 
Самсонівна Столова – доцент кафедри вищої математики. Вона після переводу до Рівного 
в 1959 р. Київського інституту інженерів водного господарства (КІІВГ) в числі невеликої 
групи викладачів-киян також переїхала зі столиці на Західну Україну. Марні пошуки тих 
записок через стільки років... Проте непрямих ознак того, що хтось планував створити 
цільну історію вузу, вистачає – це і зібрана у фондах Музею історії НУВГП література, і 
фотокопії деяких архівних документів з Київського періоду історії вузу, і, врешті-решт, 
велика ілюстративна база, котра в якості експонатів стала фундаментом для створення 
експозиції Музею історії нашого навчального закладу… 

 Після виходу на пенсію в 1970 р. ректора КІІВГ/УІІВГ Семенова Костянтина 
Семеновича і його переїзду назад до Києва, у Рівному із колишніх викладачів-киян 
залишились одиниці. Їхні розповіді про деякі події минулого могли почути відвідувачі 
тодішнього ще невеликого музею історії. Жаль, що ці розповіді ніхто не записував. Проте 
дещо із почутого все-таки в пам’яті відклалося, що і лягло в основу колективного 
уявлення про власне “київську” історію ВИШу, виходячи із світоглядних позицій, 
прищеплених ідеологією компартії СРСР. 

Тривалий час деякими версіями колективно створеного загального образу 
минулого користувалися і навіть досить успішно. Формування уявлень про історичний 
шлях навчального закладу не в одного покоління студентів та його працівників 
відбувалося по загальноприйнятій схемі штампів та кліше таким чином, щоб навіть у 
цікавих не виникало ніяких запитань. Самі ж екскурсії в музей перетворилися на 
формальність і не викликали активного інтересу у його відвідувачів. У “Книзі відгуків” 
залишалися однотипні записи про враження від екскурсій, котрі годилися тільки для 
перевірки роботи музею та ведення обліку відвідувань… 

Дослідження минулого і об’єктивне його висвітлення після здобуття Україною 
незалежності в рамках національної ідеї стало наріжним каменем у відродженні 
духовності, формуванні патріотизму та в поверненні своєї історичної спадщини. Історія 
                                                 
1 ВИШ – вища школа – згідно правопису 20-х років ХХ століття, так називались вищі навчальні заклади, до яких і належав КІМІ. 
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України та її народу почала поставати далеко не такою, яку подавали впродовж ХХ 
століття у шкільних підручниках з історії Української РСР, повністю дублюючи історію 
СРСР. 

У 2005 році, коли постало питання про реконструкцію та реекспозицію 
колишнього Музею історії НУВГП, після перших же поглиблених досліджень архівних 
документів власне історія навчального закладу виявилася також далеко не такою, з якою 
раніше побіжно і фрагментарно знайомили першокурсників та відвідувачів музею. 

На певному етапі досліджень документальної бази фондів ДАРО, коли зібрався 
чималий масив записів строкатої мозаїки “дрібниць життя” ВИШу, поступово попередній 
задум, який полягав у написанні повного викладу історичного шляху нашого навчального 
закладу з моменту його заснування в Києві і до переїзду в м. Рівне, зазнав кардинальних 
змін. Власне, прочитання численних документів із архівних справ у ДАРО, не кажучи вже 
про інші архівні установи Києва, Одеси, Харкова, Алма-Ати, Уфи, Москви, 
Дніпропетровська, іще нічого не дають. Це лише задокументовані факти, які осідали і 
накопичувалися у фондах численних архівів, починаючи з часу заснування предтечі 
НУВГП – Київського середнього сільськогосподарського училища у 1915 р. та інших 
наших “родичів”, котрі згодом утворили бічні гілки “генеалогічного дерева” нашої історії. 

Спочатку ми намагалися реалізувати попередній задум. Огляд документів за 1930 
рік залишимо в тому вигляді, як нам вдалося це зробити. Однак, при такому підході до 
справи, багато що випадає із поля зору і залишається поза увагою (наприклад, умови праці 
технічного та обслуговуючого персоналу, побут студентів, організаційні питання по 
роботі різних структурних підрозділів інституту та багато інших моментів), що 
викликатиме у читачів дуже багато запитань по суті. 

Висновок напросився сам собою: задокументовані події з життя інституту можуть 
виступати лише або доказом, або ілюстрацією чогось, про що колись знали ті, хто жив до 
нас, та про що прийдешні покоління просто забули у вирі подій свого сьогодення. То ж 
без канви – соціально-політичної основи стану тогочасного радянського суспільства – 
нитка сюжетної лінії власне життєпису ВИШу, котра базуватиметься тільки на відомостях 
з архівних справ, не зможе сама собою тримати форму образу історії навчального закладу, 
бо вона мусить переплітатися із чимось. 

Та оскільки наші вітчизняні історики ще не прийшли до одностайної думки, яким 
же насправді було наше минуле і як його викласти у підручниках з історії, визначитись 
важко, з яким саме суспільно-історичним фоном пов’язувати зібраний по архівних фондах 
матеріал “Хронік...” – з тим, що вже відомий, чи з тим, що іще створюється в процесі 
перегляду та переписування нашої історії... 

Київський інженерно-меліоративний інститут – державний навчально-освітній 
заклад сільськогосподарського типу системи Вищої освіти СРСР, який, окрім підготовки 
фахівців для народногосподарського комплексу країни, був ще й однією із стратегічних 
ланок державної політики та ідеології компартії в сфері виховання технічної інтелігенції 
нового типу. Бути в системі і функціонувати поза її межами – неможливо в принципі. 

 Тому, відштовхуючись від “Нарисів історії київської обласної партійної 
організації” (під редакцією О.А. Бородіна та М. Я. Цалюка1), під час огляду архівних 
матеріалів інституту нам стане зрозумілішим чому і як саме формувалася історія КІМІ під 
впливом “керівної і спрямовуючої” ролі компартії. І останнє виступає як беззаперечний 
факт! Проігнорувати його не можна ніяк. А от применшити чи замовчати його значення 
можна завжди. Це робили, роблять і робитимуть ті, у кого не стає духу сприйняти все так, 
як було насправді. 

В “Нарисах історії київської обласної партійної організації” в розділі ХІІ показано 
Київщину в роки першої п’ятирічки. На сьогодні ми вже знаємо ціну переважній 
більшості усім тим “ура-патріотичним” здобуткам компартії. Їх ми аналізувати не будемо. 
Мова не про те. Просто скористаємося цим джерелом як точкою опори тому, що 
                                                 
1 Див. додаток І. 
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інформація із розділів цієї книги підводить нас майже впритул до тогочасних реалій життя, 
коли в 1930 р. Київський інженерно-меліоративний інститут (КІМІ) було реорганізовано у 
самостійний вищий навчальний заклад. За 15 років свого існування, починаючи з 1915 р. в 
статусі Київського середнього гідротехнічного сільськогосподарського училища, КІМІ 
пройшов шлях власного зростання від училища до технікуму (1915-1920 рр.) і від 
технікуму до інституту (1920-1928 рр.), а у 1930 р. перетворився на самостійний вищий 
навчальний заклад. Життя показало, що дані “метаморфози” відбулися не завдяки, а 
наперекір численним несприятливим обставинам життя, коли навчальний заклад не раз 
опинявся перед перспективою бути закритим... 

Цінним у вищезгаданих “Нарисах...” є згадки про ті події та факти, які певним 
чином торкалися життя нашого навчального закладу і які перегукуються з його 
“Хроніками...” Це і зможе допомогти пролитися світлу правди на досі незнані та й не 
зовсім відомі сторінки історії КІМІ, проілюструвати місце інституту (епіцентр чи 
периферія) відносно виру тогочасних суспільно-політичних подій, їхню роль і вплив на 
хід внутрішнього життя навчального закладу та його найближче майбутнє. 

Читаючи розділи “Нарисів...” сьогодні, тогочасна дійсність1 іноді бачиться зовсім 
не такою, про яку в книзі сказано так пафосно і переконливо. У вічі відразу кидаються 
місця, в яких завуальовані кричущі злочини компартії проти народу та про які стало 
відомо широкій світовій громадськості після розвалу Радянського Союзу. Тому потрібно 
уважно стежити за думкою поміж рядків і намагатися сприймати інформацію критично, 
зважаючи на те, що там написано. 

Звичайно, що є й інші джерела радянського і пострадянського часу, в яких подано 
ретроспективу 30-х рр. ХХ ст. Їхні автори часом радикально позиціонують свої точки зору 
на даний період часу, заздалегідь обмежуючи сектор піднятих питань рамками власного 
світогляду. По можливості ми не обійдемо увагою деякі видання, згадуючи їх у 
“Коментарях”, “Додатках” чи у “Примітках”. 

Під час ознайомлення зі змістом більше тисячі наказів по інституту за 1930-1941 
рр. перед нами постало іще одне запитання: яким чином донести сам зміст прочитаного, 
щоб читачам було зрозуміло, про що йдеться мова? Справа в тому, що українська лексика 
та орфографія 20-30 рр. ХХ ст. досить суттєво відрізняється від сучасної української мови. 
Зрозуміти написане в документах вдавалося не відразу, а тому адаптація змісту наказів до 
сучасної української мови здійснена через переказ текстів документів (фактичний 
переклад з тієї української на сучасну українську) з обов’язковим зазначенням дат їхньої 
появи, присвоєних порядкових номерів і сторінок, де їх можна знайти у відповідних 
справах. 

Особливо цікаві тексти наказів чи яскраві місця із них подано мовою оригіналу – 
цитуються. Під час обробки змісту наказів через примітки зауважувалися деякі їхні 
особливості: оригінал чи копія, машинописний текст чи писаний від руки, кому 
адресувався (на кого і куди розписувався), ким підписано та чим (олівцем чи чорнилом), 
наявність виправлень чи внесення доповнень та інше... 

Чисто “студентських” наказів чи суто по працівниках – десь близько 50%, про що 
зазначається відразу перед аналізом змісту питань, які фігурують в наказах. Коли ж 
надходить черга до розгляду “збірних” наказів, де є розпорядження дирекції стосовно 
студентів і штатних працівників, то дані групи фігурантів розмежовуються у підрозділи, 
які в свою чергу містять згруповану інформацію по різних питаннях. 

По ходу обробки інформації побіжно здійснювалися деякі аналізи, наприклад, 
успішності студентів, кількості кафедр і таке інше. Прізвищ усіх студентів мережі 
Робітфаків при КІМІ ми у “Хроніки...” не вносили, окрім тих, котрі після зарахування 
ставали студентами-першокурсникам, та тих, про кого є згадка із того чи іншого приводу. 
Аналізу справ на Робітфаці ми також не проводили, щоб не загромаджувати і без того 
перенасичений інформацією огляд документів. 
                                                 
1 Характеристику епохи див. нижче у авторському “Коментарі”. 
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Проте лише при наявності зібраної по “дрібницях” інформації можна відстежити 
певні тенденції та виявити закономірності тих чи інших явищ академічного життя 
інституту. Тож здійснюючи огляд максимальної кількості архівних документів, ми 
досягнемо поставленої мети: отримати правдиву картину того, як же насправді жив і 
зростав Київський інженерно-меліоративний інститут (КІМІ) у 30-ті рр. ХХ ст., під 
час котрих відбувалися процеси закладки усіх тих підвалин, що стали відправними 
точками на шляху до його подальшого розвитку і утвердження в системі вищої 
освіти колишнього Радянського Союзу. 

Даний огляд продемонструє, що КІМІ/КГМІ хоча і матиме багато чого спільного 
із іншими вітчизняними вищими навчальними закладами тієї доби, проте все-таки буде 
вирізнятися з поміж них власною унікальністю. Вона чітко вималюється згодом, коли 
Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ) у 70-80-х рр. ХХ ст. вийде 
на лідируючі позиції серед усіх радянських вузів водогосподарського профілю у 
підготовці фахівців за рівнем світових стандартів, а за часів незалежності України – стане 
в країні єдиним вищим навчальним закладом даного профілю, здобувши статус 
“національного”. 

Отже, виходячи із вище сказаного, наше завдання полягатиме в наступному: в 
хронологічному порядку, опираючись на інформацію з архівних документів, подати 
той хід подій, який реально відображатиме різноплановість життя КІМІ (з 1934 р. – 
КГМІ) з 1930 по 1941 рр. Мало того, в авторських “Коментарях” (в тексті викладу) та 
“Додатках” (в кінці кожного тому) буде зроблено ще й подачу деяких матеріалів з різних 
джерел, які по ходу розгляду подій у “Хроніках...” допоможуть з’ясувати природу деяких 
фактів, пояснити чи доповнити їх. Таким чином це дасть широку можливість іншим 
дослідниками здійснювати власні дослідження з різних питань історії нашого 
навчального закладу. 

Масив всеохоплюючої та різноманітної інформації “Хронік...” торкнеться не 
тільки академічного життя вузу. Відомо, що історію творять люди, а людей – історія. 
В “Хроніках...” даний обопільний процес має місце також. Тож долі багатьох людей, 
які працювали, творили і навчалися в КІМІ/КГМІ впродовж 1930-1941 рр., при бажанні 
можна простежити в рамках даного часового виміру, адже згадані поіменно практично усі: 
керівники закладу, викладачі, студенти, працівники різних структур інституту та служб 
(див. “Іменний покажчик”). Всі вони, виконуючи свої обов’язки на місцях, так чи інакше 
приймали участь в житті КІМІ/КГМІ і своїми справами вершили історію інституту. 

Ілюстративним матеріалом до кожного тому “Хронік...” слугують фото, які 
становлять основну фондову базу музею історії НУВГП. На жаль, багато фото під час 
їхнього збирання та зберігання не було підписано і важко сьогодні ідентифікувати людей, 
котрі на них зображені. Це стосується і подій, на честь яких було зроблено світлину. Не 
відомо також, від кого надходили всі ці фото. Облік фондів у музеях на громадських 
засадах в часи СРСР здійснювався незадовільно, не вивчався і не досліджувався з тієї 
причини, що такими музеями за дорученням парткомів керували аматори. 

Отже, у “Хроніках...” переслідується мета: ніщо не забути і нікого не забути. Це – 
наша пам’ять, від котрої нам нікуди подітись. Навмисне “забування”, а ще гірше – відмова 
від свого минулого – це незасвоєні уроки історії, через незнання яких наше майбутнє 
ризикує повторити помилки минулого. Тож без цих знань нема чого не те, що братися 
будувати майбутнє, а й навіть туди і йти... 
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Коментар: 
Після кровопролитних баталій громадянської війни, що викликали голод і розруху в країні, 

ненадовго зійшла зоря непманської епохи. Час її процвітання на небосхилі радянського буття виявився 
коротким. НЕП увійшла в історію СРСР не стільки достатком товарів і продовольства в країні, а ще й 
фантастичними темпами інфляції. Ера “лимонів” та “апельсинів” сприяла розгулу бандитського свавілля, а 
тому чекісти були широкомасштабно мобілізовані на боротьбу із злочинними угруповуваннями і “чисто по-
революційному” їх ліквідовували. 

Як у міжвідомчій боротьбі керівників ОГПУ та НКВС, так і між партійцями точилася боротьба за 
верховну владу в країні. Ідеологічна платформа новітніх державотворців сповідувала різноманітні ідеї 
соціалістичної побудови держави. Навколо потужної фігури генсека Й.В. Сталіна “розсіялися” численні 
політичні формування. 

До подій 1917 року в Російській імперії досвіду побудови “безкласового” соціалістичного 
суспільства світ ще не знав. Відповідей на всі питання, які б у новітніх державотворців виникали “по ходу”, 
класики марксизму-ленінізму в своїх працях не передбачали. Вони й самі їх не знали, тому що аналізували 
тільки своє минуле і своє сьогодення – без заготовок рецептів та практичних порад на майбутнє. 

Вислів Леніна: “Вчення Маркса всесильне, а тому правильне” – заздалегідь спрямовував молоду 
країну Рад по новому шляху її розвитку. І тим шляхом партія вела народ до горизонтів “світлого 
майбутнього” буквально по його кістках і по коліно в крові. Більшовики теорію ідей класиків марксизму-
ленінізму сліпо перетворювали на догму та запроваджували силовими методами в практику життя. Будь-яка 
спроба перенацілити курс партії сприймалася як ревізіонізм. Боротьба з ним (і не тільки з ним) набула свого 
піку в 1934-37 рр. Насилля стало єдиним способом вирішення усіх питань і повністю замінило собою 
політичні дискусії в країні. Воно стало політичним засобом управління державою, в якій мала право на 
існування лише одна-єдина політична партія – ВКП(б). Вона і визначала стратегію поступу країни – “що 
робити…” Прерогатива у цьому після смерті вождя світового пролетаріату В.І. Леніна належала єдиній 
людині – Й.В. Сталіну, який більш як на 30 років свого правління країною у своїй постаті монопольно 
уособив образ усієї ВКП(б). А от “як робити” – це вже було компетенцією “тактиків” із установ державно-
партійного апарату різних рівнів та вертикалей влади. Їх партія (читай: “Сталін” – прим. авт.) скеровувала 
та з них за все і питала “з більшовицькою принциповістю та пристрастю”… 

Нова історія – в потугах злиднів, але під прапором віртуальної ідеї, – набирала ходу при допомозі 
ударництва, підвищених темпів будівництва та соцзмагання. Всюди на виробництві і численних будовах все 
ще переважала важка фізична праця мільйонів трудівників. В порівнянні із Західною Європою велетенська 
країна все ще залишалася технічно відсталою. Без проведення індустріалізації ніякі завоювання революції не 
могли утримати своїх висот. Заодно і велетенська маса робочої сили буде при справі, яка їх згуртує та 
спрямує до зрозумілої мети. Причому чоловіки і жінки були задіяні нарівні у тих галузях господарства, де 
чоловіки через хвацький напір жінок таки поступилися своїми споконвічними домінуючими позиціями. 
“Рівноправ’я” все більше надавало можливостей жінкам відігравати дуже помітну роль у суспільстві, але не 
всім підряд, а тільки обраним. Обраним партією в якості взірця втілення найфантастичніших прагнень – з 
метою переключення уваги від різних негараздів і необлаштованості в житті та побуті, коли кар’єрний ріст 
ставав привабливішим за “кріпацтво” у сім’ї, турботи про яку потрібно було ще й поєднувати з роботою. 

Гасло: “Хто не працює, той не їсть” – виступало важелем у боротьбі проти “експлуататорів-
дармоїдів” та пристосуванців, а також здійснювало відповідний виховний вплив в суспільстві на кожного 
його члена. Ідеологічна пропаганда закликала громадян не зважати на різноманітні труднощі тому, що вони 
є тимчасовим явищем, і їх потрібно стійко витримати назло всім ворогам радянської влади та 
соціалістичного ладу. Революційне самозречення від вигод та достатку в побуті протиставлялося 
“буржуйським” забаганкам і підносилося як досягнення пролетарської культури. Матеріальна бідність 
переважної більшості населення як в місті, так і на селі знаходилася на межі бідності. Тому скромність і 
невибагливість славились як чесноти радянського трударя, а затяте сповідування та прояв інтересів 
приватновласницького характеру для винного могли закінчитися судом та “експропріацією” майна на 
користь держави. Приватне життя також ставало предметом контролю з боку громадськості. За “відрив” від 
колективу можна було поплатитися й головою. Лозунг: “Хто не з нами, той проти нас!” – під час репресій 
став закликом до “полювання на відьом”. 

Ось таким чином епоха сталінізму ширила свою ходу по безмежних просторах країни Рад під 
бадьорі співи популярної кіноакторки Любові Орлової: 

“Нам ли стоять на месте? 
В своих дерзанниях всегда мы правы!..” 

 
Філіпович Єва Олександрівна 

 – завідувачка Музею історії НУВГП 
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Хроніки КІМІ 1930 року 
 
1. Початок нової сторінки історії. Народження Київського інженерно-

меліоративного Інституту 
 

“Процес індустріалізації, що розгорнувся в 30-х роках ХХ століття на величезній 
території Радянського Союзу під гаслами побудови засад соціалістичного господарства, 
зажадав рішення насамперед кадрової проблеми. Інженер стає ключовою фігурою 
глобальних перетворень в усіх галузях” 1  народно-господарського комплексу країни. 
“Прийом на навчання і випуск фахівців у навчальних закладах контролюється державою і 
партійними органами так само жорстко, як і хід будівництва найважливіших гігантів 
індустрії. Роль ініціатора й організатора цього процесу належала ВКП(б), з’їзди якої мали 
визначати тактику і стратегію битви за соціалізм, а рішення партійних конференцій і 
пленумів набирали силу державних документів. 

Рішення липневого (1928 року) Пленуму ЦК ВКП(б), що розглянув питання про 
поліпшення підготовки нових фахівців, багато в чому визначили методи і темпи тієї 
організаторської роботи зі створення вищих навчальних закладів різних профілів, що 
розгорнулася у великих промислових центрах країни. Сталінське “кадри вирішують все” 
втілювалося у наполегливій ініціативі організаторів нових вузів, так і в енергії нової 
когорти майбутніх фахівців, що приходили у навчальні аудиторії від верстата і плуга. 
Соціальний аспект гасел про диктатуру пролетаріату і про загострення класової боротьби 
в період побудови нового суспільства знайшов відображення в історії багатьох 
навчальних закладів в тому числі...”2. Все це безпосередньо торкнулось і КІМІ. 

“На той момент від керівництва на місцях були потрібні конкретні дії з виконання 
постанов РНК СРСР з кадрових питань. В комісаріаті освіти (не без обговорення в Раді 
Народних Комісарів (РНК)) виникла ідея перетворити найбільш потужні з вже існуючих 
технікумів на вищі навчальні заклади”. У вересні 1928 року відбулося об’єднання 
Київського меліоративно-землевпорядного політехнікуму (КМЗП) із Київським 
сільськогосподарським інститутом (КСГІ), що вже самим фактом злиття цих навчальних 
закладів визначало їхній споріднений сільськогосподарський профіль. В період 
колективізації сільського господарства дана акція мала посприяти вирішенню проблеми 
фахівців для села, що якраз і узгоджувалося з генеральною лінією партії в розрізі рішень 
Листопадового (1929 року) Пленуму ЦК ВКП(б) з питання забезпечення села кадрами. 

Однак сільськогосподарська галузь потребувала нагальної реконструкції, без якої 
подальший її розвиток унеможливлювався, а тому 3 квітня 1930 р. РНК УСРР було 
прийнято Постанову №11/664 “Про реконструкцію сільськогосподарської справи”, в світлі 
якої передбачалася перебудова і сільськогосподарської освіти в Україні. 

“У квітні 1930 р. Рада Народних комісарів УСРР розглянула питання “Про 
забезпечення підготовки кадрів фахівців для народного господарства”, де в центрі уваги 
була поставлена задача різкого збільшення кількості навчальних закладів вищої ланки, що 
готують інженерні кадри. Крім того, необхідно було розробити систему прийому у вузи, 
що передбачала б приток абітурієнтів з лав робочого класу і селянства. То ж осінній 
прийом у вузи по всій країні мав набути рис політичної кампанії”3. 

“Паралельно в СРСР розгортався процес створення розгалуженої мережі вузів по 
галузевих спеціалізаціях шляхом реорганізації існуючих навчальних закладів у вузько 

                                                 
1  І.В. Агієнко “Історико-соціальний аналіз методів підготовки інженерних кадрів в роки індустріалізації (на прикладі створення 
ДІІТу)”//Матеріали 4-ї Всеукраїнської конференції “Актуальні питання історії техніки”. – К.; Поліграфічне підприємство “ЕКМО”, 2005. 
– стор. 7-9. 
2 Там само, стор. 7 
3 Там само, стор. 8. 
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профільні галузеві (з передачею їх у ведення відповідних наркоматів)1”. “На засіданнї 
РНК УРСР 12 червня 1930 року при розгляді питання “про реорганізацію ВИШів та 
ВТИШів і про передачу їх у відання відповідних наркоматів” було ухвалено конкретне 
рішення: “4. На розвиток постанови Союзного Уряду та постанови РНК УСРР від 3 квітня 
ц.р. “Про забезпечення підготовки кадрів фахівців для народного господарства”, згідно з 
п’ятирічним планом, Рада Народних Комісарів УСРР ухвалює провести реорганізацію 
багатофакультетних ВИШів та ВТИШів, спеціальних інститутів, розгалужуючи, як 
правило, ці ВИШі та ВТИШі, а в разі потреби з’єднуючи однорідні факультети різних 
ВИШів в єдині інститути відповідних галузей…” (Постанова РНК УРСР (витяг з 
протоколу №19672 РНК УСРР від 12 червня 1930 року) – прим. І.В. Агієнко.)2” 

Отже, із матеріалів Державного архіву Рівненської області (ДАРО. – Ф. Р-1188, 
опис 1, справа №12 “Накази по Київському меліоративному інституту №1-92” (на 309 
сторінках)), а саме: з наказів №1-4 по КМІ, ми дізнаємося, що в червні 1930 р. Київський 
сільськогосподарський інститут було закрито, а розформовані його факультети 
перетворилися на ряд вузькопрофільних вузів. Таким чином, три факультети колишнього 
КСГІ – меліоративний, культур-технічний та землевпорядний – увійшли до складу 
Київського меліоративного інституту (КМІ), який через два місяці вже називатиметься 
Київським інженерно-меліоративним інститутом (КІМІ). 

 22 червня 1930 р. наказом по Київському сільськогосподарському інституту 
(КСГІ) за підписом т. Файбішенка – завідуючого сектором кадрів Народного Комісаріату 
земельних справ (НКЗС), директором Київського меліоративного інституту (КМІ) 
призначено т. М.П. Луковського. На цій підставі Наказом №1 по КМІ від 22 червня 
1930 р. диреркор М.П. Луковський призначає т. Шиманського І.Є. своїм заступником, в 
обов’язки якого входить і керівництво навчальною частиною всіх факультетів і курсів 
інституту. 

 25 червня для прийому майна від КСГІ, яке відтепер належатиме КМІ, 
створюється чотири комісії, котрі від адміністрації інституту очолили Базилевич В.І., 
Залізняк В.К., Савицький Й.Ф. та тов. Гавриленко. До складу кожної комісії також 
увійшли по одному представнику від місцевкому №30 (МК) та профкому. 

 Комісіям потрібно було описати за наявністю все майно лабораторій та кабінетів 
і оцінити його вартість на день прийомки. Акти прийому за підписами усіх членів кожної 
комісії та їхніх голів передавалися до бухгалтерії інституту. Керівництво за ходом роботи 
комісій покладалося на т. Шиманського та старшого бухгалтера інституту. 

 Для прийому будинків: по вул. Рейтарській, 37 (головний будинок та колишній 
молокозавод), по вул. Нероновича, 2 (там намічено розмістити Робітфак і військовий 
кабінет) і приміщення в будинку по вул. Жертв революції, 12 (лише в тій частині, де 
планувалося обладнати хімічну лабораторію) – була створена окрема комісія, до складу 
якої увійшли комендант т. Нікіфоров О.А., десятник т. Сайков та по одному 
представнику від МК №30 та профкому. Ця комісія мала здійснити детальний опис 
зазначених будинків: їхній розмір, кубатуру всіх приміщень, а також систему опалення, 
освітлення та водопостачання. Крім того, усе це потрібно було оцінити і орієнтовну 
вартість нерухомості актом подати в бухгалтерію інституту, котрій на допомогу для 
складання кошторисів з 25 червня 1930 р. на тимчасову роботу було запрошено старшого 
бухгалтера Білоцерківського сільськогосподарського політехнікуму Коваля С.Н., 
котрому на довірений фронт робіт давався час до 10 липня за матеріальну винагороду 
розміром у 90 карбованців. 

                                                 
1  І.В. Агієнко “Історико-соціальний аналіз методів підготовки інженерних кадрів в роки індустріалізації (на прикладі створення 
ДІІТ’у)”//Матеріали 4-ї Всеукраїнської конференції “Актуальні питання історії техніки”. – К.; Поліграфічне підприємство “ЕКМО”, 
2005. – стор. 8. 
2 Там же, стор. 8-9. 
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2. Професорсько-викладацький склад 

(станом на початок липня 1930 р.) 
 
Наказом №5 по КМІ від 8 липня 1930 р. завідувачами факультетів з 1 липня 

було призначено: 
1. Інженерно-меліоративного – т. Шиманського І.Є. 
2. Культур-технічного – т. Каньовського О.П. 
3. Землевпорядного – т. Гершонова М.М. 
4. Робітфаку – т. Герасуна Г.П. 
Оплата праці т.т. Шиманському та Гершонову за сумісництвом займаних посад 

здійснюватиметься з розрахунку 50% ставки завідувача факультетом. Усім 
новопризначеним керівникам пропонувалося до 5 липня прийняти факультети і подати 
про це відповідні акти директору інституту. 

З 1 липня 1930 р. на посади завідувачів курсів призначалися: т. Уваров І.Б. – 
Профтисячі, а т. Миронівський – Батрацьких курсів. 

 
До складу педперсоналу1 Наказом №5 з 1 липня зараховано: 

 
№ ПІБ Посада Предмет 2 Оплата праці 
1 Артем’ївський О.П. проф. Обводнення 236-08 

2 Базилевич В.І. асистент Гідравліка 34-30 

3 Виржиківський Р.Р.  доцент Гідрогеологія 118-60 

4 Гапонів І.І. доцент Топографічне рисування, осушення 
й регулювання річок, кошториси та 
технічна звітність 

628-44 

5 Голов І.Д. доцент Закріплення ярів і пісків 160-98 

6 Данилевський М.М. доцент Геодезія, будівельні роботи та 
матеріали, інженерні буд.роботи, 
шляхи та мости, с/г архітектура, спец 
проектування, статика споруджень, 
залізобетон 

863-56 

7 Дувін С.Є. доцент Досвідна справа 21-88 

8 Драй-Хмара М.О.  викладач Українська мова 87-56 

9 Заклінський Р.Р. доцент Історичний матеріалізм 84-14 

10 Заборовський Ю.А. доцент Організація с/г виробництва 7-64 

11 Краснитський С.Ю. проф. Спецпроектування, зрошення та 
водопостачання 

459-74 

12 Кондра С.Г. доцент Геодезія, керівник літньої учбової 
практики 

274-20 

13 Кондаков І.М.  проф. Геодезія, кер. літн. учб. практ. 417-08 

14 Кашин З.М. доцент болотознавство з культурою болот, 
насінництво 

290-66 

15 Кравченко А.А.  викладач Чужоземна технічна література 138-14 

16 Комарницький С.К. доцент Гідрометрія, гідрогеологія з 
метеорологією 

114-44 

17 Кислий М.Є.  доцент Торфова справа 38-14 

18 Калішевський Г.О. викладач Українська мова 34-54 

19 Каньовський О.П. доцент Організація с/г 22-22 

20 Крамаренко Л.П. доцент Техніка земельних та лісових оцінок 17-26 

21 Лоташевський М.М. доцент Свердлові роботи 35-70 

22 Оппоков Є.В. проф. Осушення та регулювання річок 205-00 

                                                 
1 ? 
2 Назву предметів подано за оригіналом документу – прим. авт. 
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23 Пожарський Д.Н. доцент Загальна теорія права, основи 
цивільного права, земсправа у 
містах, консультації в земсправах 

64-72 

24 Петров А.В. доцент Аерофотозйомка 38-24 

25 Савицький Й.Ф. викладач Креслення, керівник літн.учб. 
геопрактики 

161-56 

26 Сухомел Г.Й. проф. Гідравліка та спецгідравліка 333-02 

27 Середа І.Т. доцент Рибоводні стави 25-90 

28 Товстоліс М.І. доцент Геодезія 176-62 

29 Цеслінський Л.В. доцент Будівельна механіка, теоретична 
механіка 

408-76 

30 Ціціліяно Д.Д.  доцент Торфознавство 35-70 

31 Шаровольський І.В. викладач Німецька мова 43-16 

32 Шапошников Б.Г. доцент Прикладна механіка 71-52 

33 Шкабара О.С. Доцент Луківництво з культурою луків, 
польова культура кормових рослин 

348-56 

 
Вищеперераховані викладачі після ліквідації КСГІ були переведені на роботу до 

Меліоративного інституту. Це засвідчує відомість про зарплатню даним працівникам з 1 
липня 1930 р., яку з КСГІ було надіслано в бухгалтерію новоутвореного вузу. Спираючись 
на ці вихідні дані, т. Луковський своїм наказом по інституту від 8 липня констатував, що 
наявний професорсько-викладацький склад – це вже і є ядро майбутнього педагогічного 
колективу інституту. 

Аналогічно до складу педперсоналу Робітфаку при інституті увійшли наступні 
викладачі: 

 
№ ПІБ Посада Предмет Оплата праці 
 1. Александровський Г.В. викладач 1 групи Російська мова 53 -68 

2. Агарков В.І.  –//–„ “ Фізика 247-00 

3. Василенко О.Б.  „ “ Географія 73-86 

4. Вайнберг М.Д.  „ “ Суспільствознавство 38-48 

5. Володарський М.А. „ “ Суспільствознавство 79-32 

6. Вольський В.  викладач В Д П  55-58 

7. Герасименко Л.М. „ 1 гр. Німецька мова 130-14 

8. Заговура Я.Т. викладач В Д П  37-04 

9. Загродський А.О.  „ 1 гр. Українська мова 72-58 

10. Залізняк В.К.  „ “ Хімія 114-94 

11. Зоніс Є.С.  „ “ Математика 158-18 

12. Каленич Н.К.  „ “ Українська мова 128-72 

13. Левитський О.А.  „ “ Українська мова 139-18 

14. Леушенко Л.І.  „ “ Фізика та математика 177-64 

15. Левітт М.М.  „ “ Природознавство 114-70 

16. Лехтман Б.І.  „ “ Соціалістична 
економіка 

29-94 

17. Мазурмович М.П.  „ “ Математика 177-18 

18. Олефір Б. „ “ Креслення 57-70 

19. Пахаревський М.В. „ “ Соціалістична 
економіка та 

українська мова 

113-52 

20. Персидський Д.Я.  „ “ Ботаніка 132-36 

21. Печук І.Ф.  „ “ Математика 338-90 

22. Раєвський В.Г.  „ “ Енциклопедія с/г 27-78 

23. Сахновський Л.Н.  „ “ Соціалістична 
економіка 

25-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

24. Татаренко П.Д. 
(описка: Титаренко – прим. авт.)  

викладач Малювання та 
креслення 

117-08 

25. Февральов В.С.  „ 1 гр. Російська мова 142-98 

26. Фещенко П.Є.  „ “ Математика 36-34 

27. Цейтлін „ “ Соціалістична 
економіка 

76-94 

28. Черняєв О.А.  „ “ Російська мова 98-32 

29. Шмігель В.П.  „ “ Географія 107-82 

30. Швальбаум Б.  „ “ Соціалістична 
економіка 

76-00 

 
Також до складу працівників Київського інженерно-меліоративного інституту 

(КІМІ) з 1 липня 1930 р. зараховано і тих викладачів, які читали лекції першокурсникам 
весняного набору, котрі вступали іще до КСГІ. Це такі лектори: 

 
№ ПІБ Посада Предмет Оплата праці 
1 Шиманський І.Є.  доцент Вища математика 321-30 

2 Бурик ст. асистент Вища математика 277-84 

3 Печук І.Ф.  ст. асистент Вища математика 147-00 

4 Залізняк В.К.  доцент Хімія 275-40 

5 Гавриленко  асистент Хімія 225-44 

6 Товстоліс М.І.  доцент Геодезія 367-20 

7 Гапонів І.І.  викладач Топографічне 
креслення 

199-80 

8 Савицький Й.Ф.  асистент Геодезія та 
топографічне 

креслення 

310-50 

9 Ніжинський В.В. асистент Геодезія та 
топографічне 

креслення 

62-10 

 
Паралельно із комплектацією кадрів в інституті з 3 липня розпочала свою роботу 

приймальна комісія, секретарем якої було призначено т. Берлін Ф.М. з оплатою 100 крб. 
на місяць за рахунок коштів приймальної. 

Для розгортання роботи по підготовці до майбутнього 1930-31 навчального року 
директор КМІ призначив завідуючих кабінетами та лабораторіями, що дісталися у спадок 
від КСГІ: 

1) доц. Раєвського – зав. кабінетом хліборобства; 
2) проф. Краснитського – зав. меліоративним кабінетом; 
3) доц. Кашина – зав. культур-технічним кабінетом; 
4) доц. Виржиківського – зав. кабінетом геології та ґрунтознавства; 
5) доц. Товстоліса – зав. кабінетом геодезії; 
6) проф. Лінниченка – зав. фізичним кабінетом; 
7) проф. Сухомела – зав. лабораторії гідравліки; 
8) доц. Залізняка – зав. хімічною лабораторією; 
9) доц. Шапошникова – зав. технічної креслярні; 
10) доц. Гапонова – зав. топографічною креслярнею. 
До 10 липня відповідальні за завідування кабінетами та лабораторіями повинні 

були прийняти ввірені під своє керівництво підрозділи згідно тієї форми актів, які були 
погоджені зі старшим бухгалтером інституту, та подати їх на затвердження до дирекції 
КМІ. Окремої винагороди за завідування не передбачалося, оскільки вона вже врахована у 
розмір зарплатні, зазначеної у вимогових відомостях із КСГІ від 7 липня 1930 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 
Коментар: 
Затверджений штатний список викладачів новоутвореного інституту практично наполовину 

складався із його “ветеранів”. В минулому, коли навчальний заклад проходив перші етапи історії свого 
розвитку, дехто із викладачів як члени Київського відділення Всеросійського технічного товариства імені 
імператора Олександра ІІ стояли біля витоків та й в час народження Київського середнього 
сільськогосподарського гідротехнічного училища в 1915 році – предтечі інституту. Згодом у 1920-22 роках 
вони працювали в Київському сільськогосподарському технікумі (КСГТ). Це такі викладачі, як Голов І.Д., 
Краснітський (определись с ним - он Краснитський или Краснітський, потому шо на фотке он ваще 
Красницький) С.Ю., Лоташевський М.М., Сухомел Г.Й., Цеслінський Л.В., Шапошніков Б.Г., 
Раєвський В.Г. Їхні прізвища разом із прізвищем колишнього директора цього технікуму Крамаренка Л.П. 
зустрічаються в штатному розписі професорсько-викладацького складу КМІ у 1930 р. 

З 1922 по 1927 роки в Київському Інженерно-Меліоративному Технікумі (КІМТ), який утворився 
після закриття КСГТ, працювали Кравченко А.А., Комарницький С.К., Шкабара О.С., Залізняк В.К., 
Шиманський І.Є. Всі вони у 1928 році стали членами педколективу Київського меліоративно-
землевпорядного політехнікуму (КМЗП), а з 1928 по 1930 роки – КСГІ. 

“Зірковий” склад творців нашого навчального закладу відзначався ще й тим, що до сузір’я 
професорсько-викладацького колективу увійшли не тільки колишні, а й дійсні члени Наукового (Вченого) 
сільськогосподарського комітету України 1918-1928 років (предтеча Всеукраїнської сільськогосподарської 
академії наук). Студентам Меліоративного інституту в 1930-31 навчальному році будуть читати лекції 
академік Оппоков Є.В. та професор Віленський Д.Г. 

До колективу працівників КМІ 1930 року в якості викладача української мови увійшов і Михайло 
Опанасович Драй-Хмара (1889-1939) – поет-неокласик із “розстріляного відродження”. Однак склалося 
так, що М.О. Драй-Хмара влітку 1930 р. відбув на Донбас в експедицію від НДІ мовознавства при 
Всеукраїнській академії наук, тому в списках педагогічного складу КІМІ 1930-31 навчального року 
прізвища даного викладача вже нема. 

В подальшому в КІМІ секретарем студсправ працюватиме рідна сестра дружини М.О. Драй-
Хмари – Вікторія Петрівна Длугопільська (Наказ №41 по КІМІ від 17/ІХ-30 р., п. 6 (стор. 62) 
зарахування на посаду за переводом з Київського комплексного сільськогосподарського інституту). Також в 
стінах інституту згодом з’явиться позаштатний викладач з ботаніки Костянтин Зеров – рідний брат 
Миколи Зерова, котрий, як і М. Драй-Хмара, також був членом літературного гуртка поетів-неокласиків 
(див. далі “Додатки” ІІ та ІІІ, том І). 

 

3. Перші організаційні кроки нової адміністрації 
 

Професори та лектура, зараховані в штат КМІ, з 10 липня по 10 вересня Наказом 
№6 від 9 липня 1930 р. були відправлені у відпустку. На той же термін пішов у відпустку 
і завідувач робітфаком Герасун Г.П. Замість нього виконання обов’язків завідувача 
робітфаком здійснював т. Печук. 

На посаду старшого бухгалтера КМІ з 8 липня прийнято Грудзінського Є.О. з 
оплатою праці 200 крб. на місяць. Днем пізніше на посаду завідувача господарством КМІ 
був призначений Яківчук О.П. зі ставкою – 150 крб. на місяць. Із державних курсів 
стенографії та бухгалтерії на два місяці на безкоштовну практику з рахівництва до 
бухгалтерії інституту прибула гр. Баліна. З 16 липня в бухгалтерії розпочав свою роботу 
скарбник-рахівник Жмурко І.І., котрого перевели з Київського кооперативного 
насіннєвого союзу. 

Секретаря робітфаку Захарову Е.С. на час канікул на робітфаці було переведено 
на роботу в апарат управління інституту з метою його підсилення. А секретаря соцфаку 
КСГІ т. Вовкова І.Ф. (в подальшому дане прізвище матиме написання “Волков”, – прим. 
авт.) за переводом прийнято на посаду кореспондента 1-го розряду з оплатою 75 крб. на 
місяць з особливим дорученням – тимчасово виконувати обов’язки керуючого справами 
інституту. 

З 15 по 20 липня директор Луковський перебував у відрядженні в Харкові. 
Замість нього обов’язки директора КМІ виконував т. Шиманський. Після повернення 
Луковського з відрядження керівництво приступило до формування штатів навчального 
закладу по підрозділах інституту: 
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  ДИРЕКЦІЯ:   
№ Посада Прізвище Платня на 

місяць 
Примітка 

 
1 Директор інституту Луковський М.П. 225-00  
2 Заст. директора Шиманський І.Є. 200-00  
3* Зав. меліофаку Шиманський І.Є. 52-50 Сумісництво 
4* Зав. культур-

технічним 
факультетом 

Каньовський О.П. 105-00  

5* Зав. земфаком Гершонов М.М. 52-50 Сумісництво 
6* Зав.робітфаком Герасун Г.П. 105-00 

 
 

СЕКРЕТАРІАТ: 
7 Керівник справ ін-ту 

(він же – 
юрисконсульт) 

Вакансія 150-00  

8 Кореспондент 1-го 
роз. 

Волков І.Ф. 75-00  

9 Секретар таємної 
частини (він же– 
секретар студсправ) 

Вакансія 110-00  

10 Кореспондент 2-го 
роз. 

Вакансія 50-00  

11* Секретар меліофаку Булищенко Т.М. 50-00  
12* Секретар К-Т ф-ту Шаблінська Л.М. 50-00  
13* Секретар робітфаку Захарова Е.С. 50-00  
14* Друкарка 1-го роз. Корф В.А. 50-00  
15 Друкарка 1-го роз. Іванова 50-00 Вписано рукою 
16 Кур’єр Селіванченко В.Г. 32-00 

 
 

БУХГАЛТЕРІЯ: 
17 Старший бухгалтер Грудзінський Є.О. 200-00  
18 Бухгалтер Вакансія 150-00  
19 Скарбник-рахівник Жмурко І.І. 90-00 

 
 

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА: 
 

20 Зав.госп.частиною Яківчук О.П. 150-00  
 21 Десятник для ремонту Сайков І.В. 150-00  
22* Комірник (він же – 

діловод госп.частини) 
Нікіфоров О.А. 67-50  

23* Швейцар Супрунюк А.Г. 32-00  
24* Швейцар Валицький Ф.М. 32-00  
25* Швейцар Лисенко І.Ф. 32-00  
26* Прибиральниця Пахунова Е.Н. 32-00  
27* Прибиральниця Шиєвська К. 32-00  
28* Прибиральниця Рудзь Г.В. 32-00  
29* Прибиральниця Кирієнко М.К. 32-00  
30* Прибиральниця Білашенко О.М. 32-00 Виправлено на 

Шульц Л.О. 
31* Прибиральниця 

робітфаку 
Заремба К.А. 32-00  
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32* Прибиральниця 
робітфаку 

Коваленко В.К. 32-00  

33* Прибиральниця хім. 
лабораторії 

Пашківська Є. 32-00  

34* Двірник Пахоменко Т.П. 32-00 
 

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ УСТАНОВИ: 
35 Зав.бібліотекою Вакансія 90-00  
36* Бібліотекар 1-го роз. Курченко Д.Д. 70-00  
37* Бібліотекар 1-го роз Романова П.П. 70-00  
38* Кваліфікований 

служник геод. каб. 
Савицький Й.Ф. 45-00  

39* Кваліфікований 
служник хім. лаб. 

Солом’яний І.А. 45-00  

40* Кваліфікований 
служник лаб. гідравл. 

Базилевич В.І. 45-00  

41* Кваліфікований 
служник меліо- і 
культ.-тех. кабінетами 

Синицина Н.Ф. 45-00  

42*1 Кваліфікований 
служник на робітфаці 

Уванай С.Ю. 45-00  

 
До 29 липня 1930 р. завідувач навчальною частиною, завгосп, ст. бухгалтер та 

керівник справ інституту зобов’язані були подати на затвердження точні відомості щодо 
кола обов’язків кожного робітника та “функціональні взаємовідносини між окремими 
частинами апарату інституту, виходячи з принципу одноособовості управління та 
відповідальності...” 

В другій половині липня на Робітфаці відбулися певні зміни в його керівництві. З 
16 липня призначається новий завідуючий – Бородайко В. (посадовий оклад – 105 крб. на 
міс.). Герасун Г.П., після відбуття ним відпустки, вважатиметься звільненим. Однак т. 
Бородайко з 21 липня приймає участь в хлібозаготівельній кампанії і тому на роботі в 
КМІ з цього числа вважатиметься у відпустці. 

 Окрім усіх тих клопотів і турбот, котрими переймалася дирекція інституту в 
найспекотніший літній місяць (звільнення з роботи та у відпустку низки працівників, 
призначень “родинної стипендії студенту 3-го курсу робітфаку т.Чистоті Н.П.” (50% до її 
основної стипендії) та стипендій курсантам ПРОФТИСЯЧІ (11 чол. по 67-50 крб. на міс.), 
відправлення у службове відрядження до Харкова завідуючого культур-технічного 
факультету т. Каньовського О.П.) – найбільшою проблемою було вирішення питань, що 
торкалися студентів – переводи в інші інститути, відправлення на практику, організація 
випусків і т.д. 

 
4. Студентське питання в світлі пропозицій 

від Наркомату Земсправ 
 

27 липня 1930 р. в інституті відбулася нарада дирекції і завідувачів факультетів. 
Заслухавши доповідь завідуючого Земфаку проф. Гершонова М.М. про стан справ 
факультету, а також “проєкта майбутньої реорганізації його розподілу студентів, 
керуючись пропозицією Зав. Сектору кадрів НКЗС від 27 червня 1930 р.”, було прийнято 
рішення, щоб наявну кількість прийнятих від КСГІ 47 студентів 1-го курсу Земфаку 
розподілити та відрядити так: 

                                                 
1 Посади, передані із КСГІ за вимоговою відомістю. 
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1. А. 
1) 35 студентів* – до Київського Комплексного С.Г. інституту; 
2) 2 студенти* – до Харківського Землевпорядного Інституту (ХЗІ); 
3) 1 студента* – до Агро-Економічного інституту; 
4) 1 студента* – до Меліофаку Київського Меліоінституту; 
5) Студента Кобця, згідно його заяви, виключити зі складу студентів за власним 

бажанням; 
6) 7 студентів* виключити за академнеуспішність та невідвідування занять без 

поважних підстав. 
Б. Студентам, виключеним із Земфаку, виплата стипендій припиняється з 1 липня. 
В. Дирекція доручила завідуючому факультетом Гершонову М.М. та секретарю 

студентських справ повідомити вищезазначені навчальні заклади про те, що згадані 
студенти Земфаку переводяться до них з 1 липня на підставі пропозиції НКЗС. 
Адміністрація розформованого КСГІ має надіслати персональні справи цих студентів ”до 
відповідних інститутів за належністю...” 

З цього дня (тобто, 27 липня 1930 р. – прим. авт.) “вважати 1-й курс Земфаку за 
ліквідований”. На виконання цього рішення дано два дні. 

Г. Наявну кількість студентів 2-го курсу – 38 чол. – розподілити за відрядженнями 
так: 

1) 28 студентів* – до ХЗІ (Харківський землевпорядний інститут – прим. авт.); 
2) 5 студентів* – до Агро-економічного інституту; 
3) 1 студента* – до Лісо-інженерного інституту; 
4) 4 студенти* – до Меліоінституту. 
Усі 28 студентів, переведених до ХЗІ, згідно розпорядження НКЗС, із 1 липня по 1 

вересня 1930 р. відряджаються на виробничу практику, а їхні особові справи будуть 
передані за актом представникові ХЗІ проф. Байєру. Після практики дані студенти ідуть у 
відпустку до 1 грудня, після чого мають прибути безпосередньо до ХЗІ. Забезпечення 
студентів стипендіями до 1 жовтня здійснюватиметься іще Меліоінститутом, а після 
означеної дати ця функція покладається на ХЗІ. До відбуття 28 студентів на практику 
бухгалтерія КМІ має здійснювати їм виплату стипендій по 1 жовтня. 

Д. 61 студент* 3-го курсу Земфаку на день ліквідації КСГІ по рознарядці НКЗС до 
1 жовтня 1930 р. перебуває на практиці. З 31 жовтня 1930 р. по 1 січня 1931 р. ці студенти 
згідно навчальних планів проходитимуть подальше навчання в КМІ так, щоб програма 
їхнього курсу повністю була виконана до 31 грудня 1930 р. Про це має потурбуватися 
завідуючий факультетом, котрому доручається перегляд і корекція робочих планів та 
навчальних програм на згаданий період. 

Е. В зв’язку з тим, що на момент ліквідації КСГІ майно навчальних кабінетів 
Земфаку, за розпорядженням представника НКЗС т. Файбішенка, 24 червня 1930 р. було 
передано Меліоінституту, то ХЗІ ніякого майна з цих кабінетів не перепаде. Таке рішення 
прийняв на цій нараді директор інституту Луковський, про що і зафіксовано в Наказі 
№14 по КМІ від 27 липня 1930 р. 

Отже, ось таким чином і визначилася подальша доля 124 студентів 
землевпорядного факультету колишнього КСГІ. 

2. Після заслуханої доповіді завідуючого Культур-технічним факультетом т. 
Каньовського О.П. з’ясувалося, що на час ліквідації КСГІ на 4-ому курсі даного 
факультету навчалося 26 студентів. Теоретичний курс їхнього навчання мав орієнтовно 
закінчитися 1 серпня. 12 четвертокурсників* уже виконали програму свого навчання. 
Решта 14 студентів* – ще “не закінчили працю”. 

За рознарядкою Наркомату праці усіх четвертокурсників розподілити між 
організаціями наступним чином: 

А. 
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1) до організацій УКРМЕЛІОСОЮЗу, що знаходяться в містах – Харків, 
Кременчуг, Кривий Ріг, Київ, Житомир, Конотоп, Шевченків, Мелітополь, Чернігів, 
Лубни, Проскурів та на Дніпробуд направляється 15 осіб*; 

2) до Меліотресту – 4 чол.* ( в т.ч. т. Кузнець1); 
3) до Д Є С К – 2 чол.*; 
4) до Н.І.С. – т. Назаров; 
5) до Вологди – 1 чол.*; 
6) до Меліоінституту – т. Чайка; 
7) АСПІРАНТУРА – тт. Живоленко та Островський. 
Б. Постановлено, що 31 липня 1930 р. – останній день академічного навчання для 

вищезгаданих четвертокурсників, про що їм і буде оголошено. 
В. Всім студентам 4-го курсу культур-технічного факультету, котрі виконали 

вимоги навчального плану, 1 серпня 1930 р. видадуть на руки копії відряджень до 
організацій, куди вони й направляються згідно наряду Наркомату Праці. Оригінали 
документів до адресатів надішлються поштою. Вся відповідальність за точне і правильне 
оформлення документів лягає на плечі керуючого справами інституту. 

Г. Студентів 4 курсу, котрі не виконали вимог навчального плану, також 
відправити за нарядом НК Праці і надіслати на адреси їхніх організацій відрядження та 
посвідки, де зазначити, що саме відряджені не виконали з навчального плану. 
Запропонувати організаціям, в які направляються такі студенти, відрядити їх до КМІ на 
термін з 15 грудня 1930 р. по 1 січня 1931 р. для оформлення справи про закінчення 
інституту (ліквідація академзаборгованості – прим. авт.). В разі неявки студентів в 
зазначений термін – оформлення справи про закінчення інституту не відбудеться. Ці 
особи вважатимуться за таких, що вибули зі складу студентів інституту “з усіма, що 
випливають з цього, наслідками”. 

3. Із доповіді завідуючого меліоративним факультетом Шиманського І.Є. стан 
справ на поточний момент виглядав наступним чином: 

1) 1-й курс Меліофаку весняного прийому налічує 119 студентів, з яких 
фактичних – 91 студент із числа тих, що навчаються. 

2) За наказом НКЗС із 1 серпня 1930 р. заняття студентів 1-го курсу весняного 
прийому мають завершитися. 

3) Відразу, в серпні, першокурсники мали відбути допризовну підготовку у 
військовому таборі. Проте КМІ було відмовлено у направленні своїх студентів на 
військові збори. Тому раціональніше буде у серпні студентів відпустити на канікули, а у 
вересні провести з ними практику з геодезії. 

4) Навчальний процес здійснювався нормально. Першокурсники обох груп масово 
не встигають з хімії, а в другій групі – із усіх дисциплін. 

5) Для першокурсників весняного і осіннього прийомів час допризовної 
підготовки у військовому таборі так і невідомий. 

6) За наказом НКЗС навчальний рік на 1-ому курсі має розпочатися 1 вересня 
1930р. 

Із вищесказаного рішення наради були такими: 
– теоретичне навчання на 1-ому курсі весняного прийому закінчити 31 липня. З 1 

серпня по 1 вересня відпустити студентів на канікули. Продовжити навчання з 1 вересня, 
причому – 7 днів вересня відвести для теоретичного навчання, а решту днів вересня 
присвятити першим чотирьом видам польової практики з геодезії; 

– поставити перед НКЗС питання “про конечну доцільність відбувати військове 
підготування з 1 вересня по 1 жовтня для студентів обох прийомів, чим було-б збільшено 
учбовий рік на 20 днів”. Завідуючому факультетом Шиманському скласти доповідну і, в 
разі задоволення цього клопотання, навчання з 1-им курсом весняного набору розпочати 1 

                                                 
1 Випускники інституту, котрі в майбутньому працюватимуть в ньому. – Прим. авт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

вересня, а на табірні військові збори особовий склад першокурсників відрядити з 10 
вересня по 1 жовтня 1930 р.; 

– доручити керуючому справами інституту виготовити і оформити всі необхідні 
документи для студентів, що йдуть на канікули; 

– скликати загальні збори першокурсників для інструктажу і дати їм завдання на 
канікули. До проведення цього заходу залучити профком інституту. 

Щодо справ на 4-ому курсі т. Шиманський в своїй доповіді зазначив, що після 
ліквідації КСГІ на даному курсі навчається 57 студентів. Робота здійснювалася нормально 
за винятком деяких моментів: є відставання із ряду дисциплін з тієї причини, що вони не 
проводилися. Пропозиції Шиманського наступні: 

А. 31 липня 1930 р. вважати останнім днем навчання на 4-ому курсі Меліофаку, 
про що поставити до відома всіх студентів та студентські організації. 

Б. Четвертокурсникам, що виконали усі вимоги навчального плану, 1 серпня 
видати на руки копії відряджень до організацій, куди їх направляють згідно наряду НК 
праці. Документи відряджених – надіслати поштою. Керуючому справами “доглянути за 
своєчасним та точним оформленням відряджень”. 

В. Завідуючий факультетом т. Шиманський висловив незгоду з приводу того, що 
з навчального плану (коли факультет перебував у складі КСГІ) було вилучено курси: 
“Рибоводні стави” та “С/Г економія з кооперацією”. Та й 4-й курс в цьому році 
випускається із запізненням і студенти “вже загубили половину виробничого сезону”. 
Оскільки “на виробництві є велика потреба на фахівців”, дирекція КМІ пропонує: 

1) “негайно перевести в життя відрядження”; 
2) студентам 4-го курсу негайно здати курси “Торфова справа” та “Яри та піски”, 

із яких було “констатовано відставання”; 
3) розподілити за відрядженням 4-й курс так: 
– до Меліотресту – 22 чол.*; 
– до Меліосоюзу – 19 чол.*; 
– до Рибтресту – 10 чол.*1; 
– до Казахстану – 4 чол. (Арндт П., Піщанський А., Ратушняк М., Семенов К.2); 
– до Укрводбуду – 2 чол. (Грубський Б.3, Куперберг У.). 
Інформація з даного наказу свідчить, що в 1930 р. в КМІ було 4-річне навчання, а 

випуски фахівців із вищих навчальних закладів у цьому ж таки році по всьому 
тодішньому Радянському Союзу відбувалися без захисту дипломних проектів. 

 

5. Літня практика та випускна кампанія в КМІ у 1930 році 
 

27 липня 1930 р. на засіданні бюро Землевпорядного факультету відбувся 
розподіл студентів 2-го курсу на виробничу практику, котра триватиме з 1 серпня по 1 
жовтня: 

– до Київської округи отримали відрядження 3* студентів; 
– до Вінницької – також 3* студентів; 
– до Одеської – 9* студентів; 
– до Бердичівської – 2* студенти; 
– до Зінов’ївської – 4* студенти; 
– до Гуманської – 3* студентів; 
– до Маріупольської – 4*4 студенти. 

                                                 
1 Поіменні списки студентів див. в оригіналі документу на стор.17, 18, 19, 24 ( ДАРО, ф. Р-1188, оп.1, спр.12). 
2

Випускники інституту, котрі в майбутньому працюватимуть в ньому. К.С. Семенов з 1948 по 1970 рр. буде ректором 
КГМІ/КІІВГ/УІІВГ – прим. авт. 
3 Те саме. 
4* Див. поіменний список курсантів на стор.43 (ДАРО, ф. Р-1188, оп.1, спр.12) 
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Наказом №17 по КМІ від 31 липня 1930 р. цей розподіл був затверджений на 
технараді і дані студенти після відбуття практики в жовтні місяці продовжать своє 
навчання вже у Харкові. 

На цій же нараді на підставі здачі курсових заліків (а не захистів дипломних 
проектів, – прим. авт.) було присвоєно кваліфікацію агронома-меліоратора таким 
випускникам 4-го курсу Культур-технічного факультету (Постанова №1/19 від 2 серпня 
1930 р.): 

1. Гавриш П.А. 
2. Гнатенко П.М. 
3. Живоленко Б.П. 
4. Завгородній Л.М. 
5. Кашель Д.С. 
6. Кнюпа О.Г. 
7. Коцюба Ф.Г. 
8. Кухарчук В.В. 
9. Кузнець Я.М.** 
10. Лапа І.З.** 
11. Ласточкіна М.А. 
12. Малюченкова Г.М. 
13. Назаров І.А. 
14. Пеньков Л.В. 
15. Парахніков О.С. 
16. Самохваленко Ф.К.**1 
17.Чайка О.І. 
18. Шидловський С.С. 
19.Шут І.С. 
Всі вони, крім Живоленка Б.П., відряджені на виробництво згідно наряду НК 

праці. Випускник Биковець Г.Г. вважається за такого, що закінчив курс Культур-
технічного факультету й кваліфікується агрономом-меліоратором, а незданий ним залік з 
української мови в його посвідці буде зазначений так, як те, що т. Биковець підлягає 
іспиту із даної дисципліни в Державній комісії. 

Тов. Бершеді Ф.В., що не склав заліків з курсів генетики й культури боліт та не 
здав проекту зі зрошення, і т. Олійнику І.М., що також не здав проекту зі зрошення та ще 
й звіту про виробничу практику, було продовжено заняття до 10 серпня, визначивши цей 
термін останнім для ліквідації академзаборгованості. 

Рекомендовані до аспірантури т.т. Живоленка та Островського на виробництво 
не відряджаються, а залишаються при інституті. Зважаючи на те, що Островський Г.Б. не 
здав проекту зі зрошення, то йому пропонуватимуть закінчити роботу над проектом до 20 
серпня. 

Студенти 4-го курсу Культур-технічного факультету т.т. Жук П.С., Можуга М.Т., 
Моралевич А.В. залишаються на повторний курс у зв’язку з незданими ними заліками. Їх 
негайно було відправлено на ту саму практику, що й студентів 3 курсу Меліоративного 
факультету. 

На вищезгаданій технараді було постановлено, щоб студентів 4 курсу 
меліоративного факультету вважати за таких, які закінчили курс колишнього КСГІ по 
Меліофаку, і котрого після ліквідації КСГІ було введено до складу факультетів Київського 
меліоративного інституту. Цих випускників кваліфікувати інженерами-меліораторами: 

1. Андріїв А.П. 
2. Арндт П.В. 
3. Бершадський А.М. 

                                                 
1 **Випускники, котрі невдовзі стануть працівниками КГМІ. 
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4. Берштейн Є.О. 
5. Боярко Л.Д. 
6. Булаєвський Г.С. 
7. Вишневський Н.Ф. 
8. Волошин Я.Д. 
9. Гавриленко І.С. 
10. Грубський Б.А.** 
11. Йофе П.В. 
12. Кончаков Д.Ф. 
13. Кошмак М.Д. 
14. Кузьменко В.С. 
15. Куперберг У.П. 
16. Кушнір Д.І. 
17. Ланда А.О. 
18. Лесунов Б.Є. 
19. Ляшенко С.І. 
20. Меркулов В.І. 
21. Оболенський Ю.А. 
22. Папіровий В.М. 
23. Пестряков М.В. 
24. Піщанський А.Ю. 
25. Пойлішер Я.А. 
26. Попов Б.В. 
27. Раскін Й.С. 
28. Ратушняк М.** 
29. Савицький В. 
30. Семенов К.**1 
31. Семешко О.Т. 
32. Фліндер В.К. 
33. Хілобоченко В.К. 
34. Хоменко П.С. 
35. Чепурний 
36. Шестаков І.В. 
37. Яблонський М.І. 
38. Чернобривець А.П. 
Студентам Божку М., Зінченку Я., Книжнику Н., Мандрику І.В., 

Помаржанському В.М., Руденку П.І., Сливінській О.Ю., Цуп А., котрі ще не здали 
повністю усіх заліків, термін продовжили до 10 серпня. Керівником роботи над курсовими 
проектами у цих студентів було призначено проф. Краснитського С.Ю. (Постановою 
3/25 від 11 серпня 1930 р. усім і Гончаренку П.Т. буде присвоєна кваліфікація інженера-
меліоратора, окрім Книжника Н. та Мандрика І.В. Останніх двох відправлять на 
роботу за нарядом НК праці, а своє закінчення інституту їм доведеться оформлювати з 
15 грудня 1930 р. по 1 січня 1931 р. – Прим. авт.). 

Отже, влітку 1930 року КМІ випустив 45 інженерів-меліораторів. 
Невстигаючих, як от Ступін Л.С. і Голуб Д.І., вирішено було залишити на 

повторний курс. Студент Страхоліс марно плекав сподівання на те, що він стане також 
другорічником – за пропуски і невідвідування занять його взагалі виключили зі складу 
студентів КМІ. 

Студентів Струка К., Лісовського М.Л., Лазаренка А.П., Кравченка О.С., 
Каліновича Я., Кабана І.Ф., котрі не виконали всіх вимог навчального плану відрядили 
на роботу на виробництво за нарядом НК праці, надіславши на адреси їхніх організацій 
                                                 
1 **Випускники, котрі невдовзі стануть працівниками КГМІ. 
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оригінали відряджень та посвідок, що саме із навчального плану ними було не виконано, з 
пропозицією на час з 15 грудня 1930 р. по 1 січня 1931 р. дати їм відрядження до КМІ для 
оформлення справи про закінчення інституту (ліквідація академзаборгованості – прим. 
авт.). 

Згідно з протоколу технаради на Меліофаці від 31 липня 1930 р. директор КМІ т. 
Луковський надає пільговий термін на ліквідацію заборгованості та оформлення справи 
про закінчення КІМІ до 10 серпня 1930 р. по причині НЕВНЕСЕННЯ ПЛАТНІ ЗА 
НАВЧАННЯ 1  та не представлення даних про академуспішність студентам 4-го курсу 
Гончаренку П.Т., Забіяці, Татарчуку. 

15 серпня в інституті відбувся іще один випуск – це випуск курсантів 
“Профтисячі”. Оскільки, дані курси є структурним підрозділом навчального закладу, то в 
Постанові №28/4 Директора КМІ від 15 серпня 1930 р. відзначено про завершення їхньої 
роботи. Розподіл курсантів між інститутами м. Києва провели так: до Лісо-Інженерного 
відправлено на навчання 14 чол.*, до КМІ – 16 чол.*, до Комплексного інституту – 13 
чол.*, до Бурякового інституту – 8 чол.*2 

Прохання т. Савицького, котрий багато років працював у цукровій 
промисловості, про те, щоб його направили на навчання до Цукрового інституту – 
задовільнили. Задовільнили і заяву т. Якименка про перехід до Харківського с/г 
інституту, бо в Харкові проживає його сім’я. А от курсанту т. Кимину не дали дозволу 
перевестися в Одеський меліоінститут, “бо він сам проживав в Шевченківській окрузі й 
мав звідти відрядження”. 

 Випускники Курсів забезпечувалися безкоштовним проїздом на час відпустки, 
“літерами на екскурсійну поїздку до Дніпрельстану” з проживанням їх там. 
Відповідальність за це покладалася на директорів тих інститутів, до яких розподілили 
профтисячників. 

Документи курсантів, що мають навчатися у КМІ, разом із посвідками про 
закінчення Курсів передано до приймальної комісії інституту. 

 
6. Підготовка до нового навчального року 

 
Паралельно з усіма тими внутрішніми справами, якими жив інститут, 

адміністрація КІМІ з повною відповідальністю розпочала підготовку до нового 1930-31 
навчального року. Як відбувався цей процес яскраво ілюструють документи справи №12 
(ДАРО, ф. Р-1188, оп. 1). В хронологічному порядку ознайомимося з подачею тих 
відомостей, які засвідчено на сторінках архівних документів тієї доби. 

1. Продовжувалась комплектація та оснащення інвентарем навчальних кабінетів. 
Так, 28 липня 1930 р. директором була призначена комісія в складі т.т. Купченко Д.Д., 
Жмурка І.І. та Нікіфорова О.А. “для прийому майна по наявності кабінетів соцеку та 
геології, а також майна курсів ПРОФТИСЯЧНИКІВ”. Цю справу потрібно завершити до 
30 липня, передавши за актом до бібліотеки літературу із “соцек” кабінету. Керівництво 
комісією та відповідальність за її роботу покладалися на т. Шиманського. 

2. Наказом №21 по КІМІ 3 серпня 1930 р. був затверджений розподіл приміщень 
інституту: 

а) Приміщення на вул. Жертв Революції, 12, відвести під “хемічну лабораторію”; 
б) Флігель на вул. Рейтарська, 37: 
– 1-й поверх – “лябораторія Будівельної механіки”; 
– 2-й поверх – “лябораторія Ґрунтознавства та зоотехнії”; 
в) Головний корпус по Рейтарській, 37: 
– 1-й поверх – кімнати №№1, 3, 7, 9 та 10 “приділити під авдиторії загальної 

користання”. 

                                                 
1 Згадка про те, що студенти вносили плату за навчання у вузі. 
2 Див. поіменний список курсантів на стор.43 (ДАРО, ф. Р-1188, оп.1, спр.12) 
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“Кімнати, що розташовано в крилі 1-го поверху разом з приміщенням, яке займає 
двірник, що має зайняти під житло відповідне приміщення в другому поверсі, 
приділяються Гідравлічній лабораторії”. 

– 2-й поверх – кімнати №№1, 2, 3, 4 відвели для адміністративного апарату та 
бібліотеки із читальнею. 

Кімнату №10 закріпили для партійною та профспілковою організаціями, а також 
було вказано, щоб із площі цієї ж кімнати виокремили місце і під кабінет заступника 
директора. 

Кімнату №8 відведено для завідувачів факультетами та під професорську. 
Крило 2-го поверху з усіма кімнатами, після їхнього звільнення, відводиться під 

лабораторію осушення. 
– 3 поверх – кімнати №№1, 2 та 5 “приділяю під авдиторіїї загального 

користання”. 
Кімнату №3 та 4 виділили, “щоб розташувати катедру Соц. Екон. Наук”. 
Кімнату №10 – “під лябораторію – греблі, яри та піски”. 
В кімнатах №12 та №13 розташовуватиметься лабораторія зрошення, 

водопостачання, свердлові роботи. 
– 4 поверх – кімнати №1 та №2 відводяться під лабораторію геодезії та 

топографічного креслення. 
В кімнаті №3 розташовуватиметься кабінет геології, мінералогії та гідрогеології. 
В кімнаті №4 – лабораторія болотознавства та культури боліт. 
В кімнаті №5 – лабораторія лукознавства, культури луків та насінництва. 
В кімнатах №7 та №9 – кабінет ботаніки. 
В кімнаті №8 – фотосекція. 
В кімнаті №11 – кабінет хліборобства. 
В кімнатах №12 та №13 – лабораторія фізики. 
(Із тексту вищерозглянутого наказу бачимо, що КІМІ мав 

сільськогосподарський профіль. Його навчальною базою були: 11 лабораторій, 3 
кабінети, 1 кафедра, 8 аудиторій загального користування). 

3. 6 серпня на нараді, результати якої задокументовані у Постанові №2/22 під 
цією ж датою, йшлася мова про робочі плани на майбутній 1930-31 навчальний рік. Згідно 
з доповідями завідуючого меліоративного факультету т. Шиманського та завідуючого 
культур-технічного факультету т. Каньовського прийняті такі рішення: 

– запропоновані робочі плани затвердити; 
– завідуючому навчальною частиною КІМІ т. Шиманському І.Є. дані плани 

оголосити кожному курсу; 
– надіслати ухвалені навчальні плани до НКЗС і просити дозволити Наркомат 

новий навчальний рік розпочати не з 1 жовтня, а з 10 вересня, аби “таким робом 20 днів (з 
1.10.30 – 20.10.30), передбачених для відрядження студентів до табору до військового 
навчання, використати для провадження навчання, до табору-ж відрядити студентів з 
1.09.-30 р. по 1.10.-30 р.”; 

– копії навчальних планів надіслати до місцевкому, партосередку та профкому 
КІМІ. 

– заступникові директора інституту т. Шиманському І.Є. доручено подати на 10 
серпня точні списки педперсоналу КІМІ із зазначенням навантаження кожного з них, 
поставивши їх про це до відома. 

4. 8 серпня Наказом №23 директор інституту Луковський встановлює і 
затверджує для всього адміністративно-технічного персоналу КІМІ наступні дні 
відпочинку1: 5, 10, 15, 20, 25, 30 числа місяця. 

                                                 
1 Згідно вимог НК Праці з метою економії коштів та ефективного оліку робочого часу інститут працював у 5-денному режимі. Вихідні 
дні визначалися адміністрацією і не обов’язково мали співпадати із календарними загальноприйнятими днями відпочинку. 
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5. 14 серпня через Наказ №27 директор закликає “службових осіб бухгалтерії ін-
ту” пришвидшити справу оформлення інвентаризації майна інституту. Директор зауважує, 
що “з боку Бухгалтерії не було в достатній мірі виявлено ініціятиви щодо виявлення та 
оформлення актів передачі майна ін-ту та налагодження справи інвентаризації його”, а 
тому він доручає своєму заступникові т. Шиманському та старшому бухгалтеру т. 
Грудзінському терміново закінчити перевірку передаточних актів на майно. 

– Цим же наказом було відзначено дату останнього дня прийому заяв та 
документів осіннього набору до приймальної комісії – 20 серпня 1930 р. “Вступні 
випробування для осіб, які подали документи на всі факультети інституту і які підпадають 
під здачу екзаменів, іспити будуть проводитися 24, 25, 26 та 27 серпня, про що потрібно 
подати в оголошеннях газет Пролетарська Правда, Вістях та Комуністі”. 

– Шиманський від директора отримує доручення “про термінове з’ясування 
справи на рахунок відрядження студентів КІМІ до табору до військової підготовки, 
погодивши усе із військовим керівником”. 

6. 18 серпня стало відомо, що військовий керівник не може влаштувати студентів 
до військового табору, а тому заняття з 1-им курсом осіннього набору розпочнуться з 1 
жовтня 1930 р. 

– Вступні іспити на робітфаці розпочнуться з 20 вересня, а не з 24 серпня, як то 
планувалося чотири дні тому. 

– 1 вересня розпочинаються заняття на 3-му курсі робітфаку і заступникові 
директора т. Шиманському дається вказівка “налагодити нормальне провадження 
учбової праці” на Робітфаці. 

– Завгоспові до 28 вересня наказано в цілому завершити ремонтні роботи 
приміщень робітфаку, “підготувавши та налагодивши з господарчого боку все потрібне, 
щоб нормально провадити навчання”. 

– Цього ж дня розглядався проект розподілу дисциплін основних факультетів 
КІМІ між “професурою та лектурою на майбутній 1930-32 навчальний рік”. Даний 
розподіл затверджується Наказом №32 від 18 серпня 1930 р.: 

 
№  Посада Навчальна дисципліна Прізвище 

1. Штатний проф. Будівельна механіка (одночасно 
т.Данилевський призначається 
позаштатним доцентом інженерно -

будівельних робіт). 

Данилевський М.М. 

2. Штатний проф. Теоретична механіка та опір матеріалів Цеслінський Л.В. 
3. Штатний проф. Гідравліка. Гідросилові установки Сухомел Г.Й. 
4. Штатний проф. Греблі Артем’ївський О.П. 
5. Штатний проф. С/г водопостачання та зрошення Краснитський С.Ю. 
6. Штатний проф. Лукознавство. Культура луків Шкабара О.С. 
7. Штатний проф. Геодезія Товстоліс М.І. 
8. Штатний проф. Фізика Лінниченко М.А. 
9. Штатний проф. Болотознавство. Культура боліт Кашин З.М. 
10/1. Штатний доц. Енциклопедія с/г меліорації. Кошториси та 

технічна відчитність 
Гапонів І.І. 

11/2. Штатний доц. Прикладна механіка. Технічне рисування Шапошников Б.Г. 
12/3. Штатний доц. Математика Шиманський І.Є. 
13/4. Штатний доц. Хемія Залізняк В.К. 
14/1. Штатний асист. Німецька мова Кравченко А.А. 
15/2. Штатний асист. Геодезія Савицький Й.Ф. 
16/3. Штатний асист. Математика Бурик І.Г. 
17/4. Штатний асист. Математика Печук І.Ф. 
18/5. Штатний асист. Хемія Гавриленко 
19/1. Позашт. доцент Економіка меліорації Галицький Л.О. 
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20/2. Позашт. доцент Рибоводні стави Середа 
21/3. Позашт. доцент Закріплення ярів та пісків. Культура ярів 

та пісків 
Голов І.Д. 

22/4. Позашт. доцент Свердлові роботи Лоташевський 
23/5. Позашт. доцент. Торфова справа Кислий М.Ю. 
24/6. Позашт. доцент Електротехніка та електрифікація 

сільського господарства 
Ільченко С.Г. 

25/7. Позашт. доцент Гідрологія. Гідрометрія Комарницький С.К. 
26/8. Позашт. доцент Спецзаконодавство Пожарський Д.Н. 
27/9. Позашт. доцент Скотарство Гудім-Левкович М.В. 
28/10. Позашт. доцент Колективізація с/г Коцюба 
29/11. Позашт. доцент Сільськогосподарська статистика Чучкевич 
30/12. Позашт. доцент С/г метеорологія Адешелідзе 
31/1. Позашт. асист. Геодезія Ніжинський В.В. 
32/2. Позашт. асист. Ботаніка Зеров К.К. 
 

Однак проблема забезпечення професорсько-викладацькими кадрами ще не була 
вирішена повністю. Багато посад на дану мить так і не заповнені. Відповідно, низку 
дисциплін викладати студентам нікому. Тому кадрову проблему інститут мав 
задовольнити через оголошення конкурсу на заміщення таких наявних вакансій: 

1. Штатного професора з курсу “Геології. Мінералогії. Гідрогеології”. 
2. Штатного професора з курсу “Ґрунтознавства”. 
3. Штатного професора з курсу “Ботаніки”. 
4. Штатного доцента з курсу “Хліборобства”. 
5. Штатного доцента з курсу “С/г машини та монокультури”. 
6. Штатного доцента з курсу “Організації сільського господарства”. 
7. Штатного асистента з курсу “Гідравліки”. 
8. Штатного асистента з курсу “Технічного рисування та нарисної геометрії”. 
9. Штатного асистента з курсу “Будівельної механіки”. 
10. Штатного асистента з курсу “Німецької мови”. 
11. Штатного асистента з курсу “Фізики”. 
12. Позаштатного професора з курсу “Механізації меліоративних робіт”. 
13. Позаштатного професора з курсу “Організації меліоративних робіт”. 
(Питання про педперсонал організаційно-економічних дисциплін, як зазначено в 

Наказі №32, п.4 від 18 серпня 1930 р., розглядатиметься окремо.) 
Нез’ясованою залишалася і кандидатура професора з курсу осушення. 

Завідувачеві навчальної частини КІМІ Шиманському І.Є. потрібно було терміново 
знайти кандидатуру на заміщення цієї вакансії. Окрім того, по справі заміщення вакансій 
було створено підготовчу конкурсну комісію, в котрій Шиманський як заступник 
директора інституту виступав у ролі її голови, а членами призачили професорів Сухомела 
Г.Й., Краснитського С.Ю., Шкабару О.С. та Кашина З.М., представників від Секції 
наукових робітників та профкому КІМІ. Дана комісія працюватиме до 10 вересня 1930 р. 

Всьому оголошеному штатному та позаштатному педагогічному персоналу до 1 
вересня наказувалося терміново подати до інституту програми доручених їм курсів, план 
робіт та пояснюючу записку про “методу викладання1”. А, оскільки, іще “до цього часу 

                                                 
1 Під час чинності лабораторно-бригадного методу навчання кожний викладач повинен був здійснювати індивідуально розробку 

методики викладання своїх навчальних дисциплін. Переважна більшість викладачів не мали спеціальної педагогічної підготовки, щоб 
викладати у вузі, а тому викладали так, “як лягало на душу”, чи як підказували досвідченіші колеги. “Чисто” лекційна форма подачі 
матеріалу широко не практикувалася. Семінарських занять також не було. Застосовувалися методи індивідуально-групової роботи (по 
бригадах), в яких більш “тямущі” навчали інших того, що вони зрозуміли із розповіді викладача. Викладач контролював лише хід 
роботи студентів над посібниками чи підручниками. Індивідуального оцінювання знань теж не проводилося. Оцінювалися лише кінцеві 
результати та успіхи всієї бригади по засвоєнню матеріалу чи виконання завдань. Тому успішність студентів була не дуже високою. 
Академзаборгованість студентів – звичне явище, як і другорічники, яких залишали на повторний курс через великі прогалини у знаннях 
з тієї чи іншої навчальної дисципліни (іноді – з низки предметів). 
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інститут не одержав офіційних відомостей про затвердження навчальних плянів, 
відрядити 19 цього серпня до Харкова Зав. Навчальної Частини тов. Шиманського І.Є. 
для з’ясовання справи затвердження навчальних плянів, запроектованих КМІ”. 

 
7. Про матеріальне забезпечення інституту 

на початок 1930-31 навчального року 
 
Відомості про матеріальний стан інституту містяться в тексті Постанови №39/5 

по КІМІ від 15 вересня 1930 р. Сам текст документу подамо мовою оригіналу зі сторінок 
58, 58 (об.), 59 тієї ж архівної справи, яка нами наразі розглядається. 

1. 
“1. Заслухавши доповідь Старшого Бухгалтера Інституту про стан фінансів й 

маючи на увазі розгортання нового учбового року, – пропоную Ст. Бухгалтеру тов. 
ГРУДЗІНСЬКОМУ: 

1) Заплянувати справу з одержанням, а також правильним, своєчасним, 
відповідним та доцільним використанням кредитів на найближчі пекучі потреби, що 
виникають в зв’язку з початком учбового року. 

2) З’ясувати справу з відповідними керівниками окремих частин про належні до 
виплати суми на покриття витрат по приймальній та іспитовій комісій по інституту та 
Робаку; про суми, належні до виплати лектурі за працю зі студентами весняного прийому 
у Вересні цього року; про всі належні до виплати суми адмінперсоналу. 

Перевести розрахунок за цими видатками з економією фонду зарплатні 1929/30 
року у Вересні місяці. 

3) Суми на устаткування учбової частини та на капітальний ремонт, що на даний 
мент дорівнюють 12.000 крб., розподілити до витрати на потреби: 

– Робітфаку – до 3 000 крб., 
– учбової частини інституту – до 4 000 крб., 
– на переведення ремонту – до 1 000 крб., 

– на устаткування військ. кабінету – до 2 000 крб. 
Покладаю на обов’язок Зав. факультетів, Зав. Господарчої частини та Зав. 

військабінету, щоб заброньовані за ними суми ці було витрачено на поповнення кабінетів 
і книгозбірень на протязі до 25/ІХ-30 року, в зв’язку з розгортанням учбової роботи. 

4) Вважаючи на відсутність потрібної меблі у лябораторіях та кабінетах інституту, 
пропоную Зав. Господарства, Ст. Бухгалтеру та Юрисконсульту скласти договір з 
Соробкопом про придбання 20 шаф, 30 лябораторних столів та 100 стільців, або табуреток. 
Договір негайно профінансувати чеком. 

5) Щодо решти стипендіяльних сум, які дорівнюють 12 000 крб., то, прийнявши 
на увагу: 

а) що військове підготування студентів основних факультетів інституту має 
розпочатись 1/Х –ц.р., 

б) що матеріяльно вступники на 90% зовсім не забезпечені, 
в) що забезпечення матеріяльного стану їх є запорукою успішного проходження 

військового підготування та нормального навчання з початку року, – вважаю за потрібне 
виписати із цих сум належну суму на забезпечення авансово стипендіями студентів 
основних факультетів осіннього прийому у рахунок Жовтня місяця 1930 року, для чого 

                                                                                                                                                             
Кваліфіковані служники кабінетів були вкрай перевантажені. В їхні обов’язки входило не тільки забезпечення групи потрібною 

кількістю посібників, підручників, різною наочністю та навчальним приладдям згідно вимог викладача, а ще й підтримувати все це в 
робочому стані; вміти виготовити плакати, схеми, діаграми і т.д., яких ще нема; постійно обновлювати та поповнювати фонд 
навчального приладдя за рахунок асигнувань інституту і т. п. Однак, грошей на розвиток навчальної бази виділялося мало, тому 
кваліфікований служник міг розраховувати лиш на власні сили чи на допомогу членів предметних гуртків. 

Після занять за розкладом кваліфікований служник повинен був видавати все необхідне бригадам для підготовки завдань на настутні 
заняття і прийняти від бригадира видані для самопідготовки навчальні посібники чи приладдя. Таким чином, робочий день 
кваліфікованого служника міг тривати “до останнього ... студента” в кабінеті. 
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пропоную Зав. особистого складу тов. Савицькій протягом двох днів подати особисто 
мені проект списка стипендіятів студентів осіннього прийому. 

Вважаючи на соціяльний та матеріяльний стан вступників до Робфаку, з метою 
забезпечення нормального налагодження занять, пропоную скласти список всіх 
вступників до Робфаку і виписати потрібну суму стипендіяльних авансів на забезпечення 
всіх вступників у рахунок стипендій Жовтня місяця ц.р. 

6) Констатувати, що за браком коштів лишається не виплаченою заборгованість 
Педперсоналу, що виникла в зв’язку з переведеним перерахунком зарплатні за минулий 
навчальний рік. 

7) Відзначити, що Ліквідком КСГІ своєчасно не перевів всіх належних інституту 
сум, що спричинилося до неможливості сплянувати роботу на протязі Вересня місяця ц.р. 
коли вже кошти ці було своєчасно з’ясовано й переказано, то навчальну працю можна 
було-б переводити і на протязі вересня місяця ц.р. з новим прийомом. 

8) Пропоную Зав. Навчальною частиною та Ст. Бухгалтеру одержати суми, 
приділені Меліотрестом Інституту та забронювати на учбові устаткувальні витрати 
протягом Жовтня місяця. 

9) Вважаючи на те, що НКЗС кредити на утримання курсів “Парт. 1000” затвердив, 
а коштів ще не переказав, наказую переводити витрати на їх утримання із економії сум 
курсів Проф. 1000. 

10) Вважаючи на недостатнє устаткування Інституту, наказую кошти, не 
витрачені на переведення ремонту, витрачати на устаткування Інституту. 

11) Наказую Ст. Бухгалтеру негайно одержати від Пайбуду всі рахунки на 
одержані від нього будівельні матеріяли й, оформивши справу, перевести розрахунок за 
всіма цими рахунками. 

 
2. 

Заслухавши доповіді Зав. Господарства тов. Яківчука про стан робіт по 
переведенню ремонтів, про улаштування студентів до гуртожитків та про улаштування 
студентської їдальні при КІМІ постановляю: 

1) Констатувати прорив у ланці робіт, щодо переведення ремонту, низьку якість 
переведених ремонтних робіт, негосподарність, що виявилася в залишенні на подвіррі, не 
під дахом, будівельних матеріялів та непереведенні ремонту асфальтового перекриття 
дворової площі над льохами, що пропоную Завгоспу тов. Яківчуку та десятнику Сайкову 
негайно подати мені на письмі з’ясовання про причини, що викликали згадані недоліки в 
їх роботі. 

Надалі, щодо переведення ремонтних робіт, пропоную госпчастині перевести 
нижченаведені роботи в такі терміни: 

а) переведення ремонту флігеля вважати за першочергову роботу й закінчити її до 
15/Х-ц.р.; 

б) відремонтувати та асфальтувати площу подвірря до 25/ІХ-ц.р.; 
в) привести в належний вигляд балкони – до 25/ІХ-30 року; 
г) прибрати і скласти під дахом будівельні матеріяли, що знаходяться на подвіррі, 

– протягом 2 днів; 
д) відремонтувати вбіральні в приміщенні Робфаку до 1/Х-ц.р.; 
е) закінчити розпочаті в приміщеннях та лябораторіях інституту ремонтні роботи 

– до 25/ІХ – ц.р.; 
2) В справі постачання студентів приміщеннями відзначити, що коли Мійськрада 

здійснить свою обіцянку про надання 140 місць для студентів осіннього прийому в 
гуртожитках до 25/ІХ-ц.р., а потім ще 50 місць після 25/ІХ-, то стан справи з розміщенням 
студентів осіннього прийому буде задовільний. 

З цього приводу наказую Зав. Господарства: 
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а) підготовити точні списки студентів осіннього прийому, що підлягають 
розміщенню в гуртожитках ЦБПС, оголосити їх та налагодити техніку відрядження та 
вселення їх до гуртожитку, 

б) тежміново заготовити на 18-20 вересня, цеб-то на час переведення іспитів до 
Робфаку, 200 місць для розміщення абітурієнтів до Робфаку та організувати техніку 
видачі їм ордерів на приміщення та спрямування їх туди. 

3) В справі організації при інституті закритої їдальні для обслуговування 
студентів та робітників інституту, з яких мають відвідувати столовку, орієнтовно, до 1 200 
чоловік, відзначити, що в разі не буде організовано такої їдальні, то перехід на активну 
методу навчання 2-ої зміни зведеться на нівець і учбова робота буде принижена. 
Категорично домагатись від Мійськради відведення приміщення на 1-ому поверсі будинку 
№2 по вул. Нероновича, де зараз розташовані профшкольці, для приміщення закритої 
їдальні при інституті. 

3. 
В справі переведення приймальних іспитів до Робфаку, прийнявши на увагу, що 

абітурієнтів передбачається до 200 чол., наказую іспити перевести протягом 18-19 
вересня. 

Для переведення іспиту приділити: 
а) з укрмови (письмові вправи) 18/ІХ-ц.р. по 2 год. на групу (абітурієнтів поділити 

на 4 групи); 
б) з математики – 49 годин; 
в) з укрмови (вусні) – 33 год. 
г) з соцеку – 33год. 
Складання календаря іспитів та плянування роботи по переведенню іспитів до 

Робітфаку, покладаю на Зав. Робітфаку тов. Бородайка. 
20/ІХ – скликати Приймальну комісію. 
Керсправ тов. Пожарському налагодити справу оповіщення абітурієнтів про 

порядок переведення іспитів до Робфаку та постачання їх приміщеннями. 
 

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ       підпис (ЛУКОВСЬКИЙ)”1 
 

8. Про початок військового навчання студентів КІМІ 
 
 В силу розвитку міжнародних політичних процесів, зокрема, у країнах Західної 

Європи, в Радянському Союзі з осені 1930 року на державному рівні розпочалася тотальна 
мілітаризація усіх сфер суспільного життя. Дана акція не обійшла стороною і Київський 
інженерно-меліоративний інститут. До військової підготовки були залучені не тільки 
студенти всіх факультетів, а і професорсько-викладацький склад, обслуговуючий 
персонал інституту та інші працівники – без огляду на стать, котрі за віковими 
показниками були придатні до стройової служби в армії. 

 Про те, як виглядав старт цього процесу, проілюструємо інформацією з Наказу 
№43 по КІМІ від 21 вересня 1930 року: 

1. З 1 жовтня 1930 р. по лінії військового навчання інститут розпочинає 
підготовку “закінченого командира запасу артилерії”. 

2. “На підставі закону про відбування військової служби студенти 1-го курсу 
вважаються за червоноармійців дійсної служби Робітничо-Селянської Червоної Армії зі 
всіма обов’язками та відповідальністю”. 

3. Від усіх співробітників, громадських і партійних організацій та студентів 
інституту відтепер вимагається бездоганна чіткість у роботі з метою забезпечення успіху 
цієї “нової, надзвичайно важливої й відповідальної” справи. 

                                                 
1 Мова документу та правопис – з оригіналу. 
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4. Усі попередні організаційні заходи, які стосувалися розгортання військової 
справи в інституті, наказано завершити до 30 вересня 1930 р. 

5. Першокурсники весняного прийому в наказовому порядку мають з’явитись 26 
вересня на військовий медогляд в антропометричний кабінет ІНО (Інститут народної 
освіти, – прим. авт.) за адресою: вул. Короленка 58, третій поверх, на 17 годину. За 
невиконання наказу – звільнення з інституту. 

6. Військовому керівникові інституту т. Чижуну наказано згідно розкладу 
розпочати регулярні заняття з військової підготовки з 1 жовтня 1930 р. 

7. Для першокурсників осіннього прийому призначаються загальні збори 27 
вересня о 19 годині в кімнаті 22 для інформування їх військовим керівником інституту про 
порядок військового навчання. Присутність усіх – обов’язкова. 

8. Цей текст наказу завідувачі факультетів мають довести до загального відома 
усіх студентів інституту. 

Наступний Наказ із питань військової підготовки, що був оголошений по 
інституту 4 листопада за №61, в його “адміністративній частині №1” ставилася вимога 
точного виконання витягу з циркулярного відношення Штабу української військової 
округи від 24 жовтня біжучого року за № Г/ 127/2810: 

№1 
“1. Військовий керівник ВИШ’у, підпорядковується Начальникові військового 

готування Округи по лінії громадської і помічник Директора військової частини, 
підпорядковуючись останньому в адміністративному відношенні. 

2. Військовий керівник щодо студентів, які проходять ВПП, є прямий начальник, 
зі всіма правами й обов’язками, що виникають з цього становища. 

…4. Усі розпорядження Військового керівника, зв’язані з іншими галузями 
навчального чи адміністративного життя Інституту, віддаються загальними наказами за 
підписом Директора та Військового керівника. Розпорядження Військового керівника, що 
торкаються навчальної, стройової та адміністративної галузі роботи з ВПП та не 
зачіплюють загально-навчальної або адміністративної роботи даного ВИШ’у, віддаються 
наказом військової частини самостійно. 

5. Студенти, що проходять ВПП, під час військових занять (у ті години, коли ці 
заняття фактично переводяться) вважаються “на службі”, в інший час – “поза службою”. 

Через те, що студенти ВИШ’у, в якому запроваджено ВПП, перебувають на 
дійсній військовій службі, всякі відрядження та відпустки студентів, а також їхні переводи 
в інші ВИШі мусять попередньо погоджуватися з Військовим керівником, з оддачою в 
наказі по ВИШу”. 

№2 
“Вважаючи на серйозність самого питання, зв’язаного з перебуванням на дійсній 

військовій службі, наказую студентам І-го курсу обох факультетів додержуватися правил, 
зазначених ст.ст. 16-55 “Тимчасового статуту Внутрішньої служби”, остаточно засвоївши 
ці правила до 15 Листопаду. Після зазначеного терміну жодних заяв про необізнаність із 
статутними вимогами братися не буде. 

Роздачу статутів і консультацію в справі вивчення покладаю на командира запасу 
– студента І-го курсу тов. Атаманова”. 

Наказ №61 по КІМІ від 4/ХІ-30 р. підписаний директором інституту тов. 
Луковським та Військовим керівником тов. Чижуном. 

16 листопада поточного року Наказом №66 було затверджено штат 
педперсоналу військової кафедри інституту: 

 
1.  Чижун Л.У. Тактика 211 – – Керівник кафедри 
  Військова 

політграмота 
40 39 –  

2.  Котляр І.Є. Політробота 123 – – Професор 
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  Військова 
політграмота 

40 – –  

3. Вінклер В.В. Артилерія 270 39 – Доцент 
  Топографія 83 – –  
4. Любицький М.М. Стройове 

навчання 
– – 480 Асистент 

 
5. Шиманський І.Є. Тактика 60 – – Професор 

 
6. Матіясевич М.С. Стрілецька 

справа 
43 – – Доцент 

  Тактика 317 – –  
 

Отже, як справа державної ваги військове навчання в КІМІ було налагоджено 
одним із перших. І найпершою (з моменту реорганізації КІМІ в самостійний інститут) 
була створена та офіційно затверджена власне військова кафедра навчального закладу з 
повним укомплектованим її штатом. 20 листопада 1930 р. в Постанові №69/11 по КІМІ в 
п’ятому її розділі тільки накреслювалися перспективи по створенню та організації 
майбутніх кафедр інституту – було віддане розпорядження про розробку проекту 
положень про кафедри. Лише після затвердження цього проекту в НКЗС у КІМІ могли 
приступити до створення потрібних кафедр, котрі б відповідали за науково-методичне 
забезпечення процесу навчання студентів. 

Таким чином, кафедри мали посісти пріоритетне місце в структурі факультетів 
інституту та відігравати провідну роль в процесі навчання. Предметні комісії розпочали 
зворотний відлік часу свого існування і поступово у ВНЗ їхня діяльність повсюдно 
згортатиметься. 

 
9. Хід справи по затвердженню робочих планів факультетів КІМІ  

напередодні початку навчання 
 

1. Розглядаючи проекти робочих планів для Робітфаку при КІМІ, з’ясувалося: 
а) що через слабку підготовку вступників для І та ІІ курсів вечірніх змінних груп 

на Робітфаці в Березані та для ІІІ курсу в Кагарлиці потрібно передбачити максимально 
годин занять із точних наук, зокрема, з математики; 

б) що для ІV курсу Робітфаку в Києві слід скласти проект плану в двох варіантах – 
56 годин декадного навантаження для слухачів, яких відряджено з підприємств і яким 
передбачатиметься стипендія, а коли ж таких слухачів не буде, то другим варіантом плану 
передбачити 30 годин декадного навантаження для усього загалу; 

в) такого ж принципу дотриматися для І, ІІ та ІІІ курсів денного Робітфаку нового 
прийому; 

г) на ІІ та ІІІ курсах денного Робітфаку попереднього прийому сформувати по 3 
групи на кожному курсі, в числі яких має бути по одній ударній групі і які даним 
проектом плану не охоплювати. 

2. Щодо Березанського Робітфаку на даний момент викладачів вже призначено, 
зміст затверджених планів педскладу цих груп відомий і 27 вересня планується початок 
приймальних іспитів. Тому завідуючий Робітфаком тов. Бородайко зазначеного числа має 
виїхати до Березані та в якості голови приймальної комісії здійснити прийом 60 слухачів 
(по 30 чол. на кожний курс). Відповідно т.т. Шиманському, Бородайку та Печуку 
потрібно буде відредагувати контрольні матеріали для складання програм І та ІІ курсів 
Березанського Робітфаку, які передадуться туди через т. Бородайка. 

25 вересня 1930 р. після розгляду проектів навчальних планів на майбутній 
навчальний рік Постановою №6/46 по КІМІ зафіксовано ряд вказівок, які б мали 
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скорегувати ті прорахунки, що виникли під час планування, та відповідні розпорядження 
директора інституту щодо затверджених планів. 

Загалом, розглянуті проекти планів для Робітфаку затверджено із такими 
приписами: 

– відповідним чином “оголосити їх в приміщенні Робфаку”; 
– кожній групі спільно з викладачами виконувати робочий план разом із 

програмним змістом, не змінюючи самого змісту плану. 
– копії затверджених планів надіслати завідуючому факультетом, викладачам, 

кожній групі, профкому, партосередку, осередку ЛКСМУ, НКЗС, НКО та Меліотресту, 
щоб їх взяли до відома, керівництва, точного дотримання і виконання; 

3. Рекомендувалося під час складання робочих планів для Березанського 
Робітфаку урахувати, що в квітні – посівна, а в липні – жнива (що перешкоджає 
нормальному здійсненню навчального процесу). Тому, під час відрядження до Березані 
тов. Бородайка, йому доручалося спільно з колективом педагогів Робітфаку спланувати 
роботу так, аби у зазначені місяці занять не було – все навантаження, передбачене планом, 
перенести і розподілити на зимові місяці. 

Постановлено: навчальний рік у Березанському Робітфаці розпочати 1 жовтня 
1930 р. 

4. До 1.Х.30 здійснити розбивку студентів по курсах, яких щойно прийняли на 
навчання. Для чого 28, 29 та 30 вересня зі слухачами організувати попередню роботу по 
розподілу їх на 3 групи ( І, ІІ, та ІІІ курси). 

5. Проекти нових робочих планів для інженерно-меліоративного, інженерного 
культур-технічного та ІІІ курсу землевпорядного факультетів, перескладання яких було 
викликано введенням до навчального плану курсів фізичної культури та військової 
допризовної підготовки, в цілому було затверджено. 

Одночасно зауважено, що до нових робочих планів деяких курсів, порівнюючи їх 
із навчальними (котрі були затверджені Методкомом), були внесені такі зміни: 

А) По інженерно-меліоративному факультету: 
= В робочий план 1-го курсу осіннього прийому не ввійшли: 
135 год. нарисної геометрії з технічним кресленням; 
42 год. математики; 
56 год. теоретичної механіки – 
їх перенесено на другий курс. 
 
= На другому курсі не передбачено: 
87 год. будівельної механіки; 
81 год. будівельних робіт; 
130 год. діалектичного матеріалізму – 
їх перенесено на третій курс. 
 
А також скорочено 14 год. іноземної мови, 
35 год. технічного рисування, 
13 год. гідравліки, 
28 год. політекономії. 
Зовсім знято з робочого плану курси гідрогеології та геодезії, які прослухані 

студентами ще на першому курсі. 
 
= На третьому курсі не врахували 80 год. теорії радянського господарства тому, 

що даний курс перенесено на четвертий курс1. 
 

                                                 
1 Із даного планування бачимо, що навчання в КІМІ тепер матиме 4-річний курс теорії замість 3-річного, який завершуватиметься 
роком стажування та підготовки до захисту дипломного проекту, що продовжує термін навчання з 4 до 5 років. 
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Б) По культур-технічному факультету: 
= До робочого плану І-го курсу не внесено: 
136 год. с/г меліорації; 
165 год. органічної хімії та кількісний аналіз – 
ці дисципліни вивчатимуться в наступному 1931-32 навчальному році, тобто на ІІ 

курсі. 
Зменшується кількість годин з фізики на 56 год., геодезії – на 54 год., мінералогії 

– 28 год. 
 
= З ІІ курсу знято і перенесено на ІІІ курс: 
130 год. діалектичного матеріалізму; 
122 год. с/г меліорації; 
94 год. машинознавства. 
 
= З ІІІ на ІV курс на майбутній навчальний рік перенесено курс зрошення та 

обводнення. 
 
Затверджені робочі плани обов’язково розповсюджувалися шляхом надсилання їх: 

кожній групі, партосередку, осередку ЛКСМУ, профкому і місцевкому, Меліотресту, 
НКЗС, НКО з пояснюючою запискою, яку за дорученням дирекції складав тов. 
Шиманський. 

6. Завідувачам факультетів напередодні початку навчального року пропонувалося 
окремо на кожному курсі організувати загальні збори студентів спільно із викладачами1, 
на яких відбувався інструктаж студентів стосовно необхідного виконання ними усіх вимог 
робочого плану. На цьому ж зібранні студентів розбивали по групах. А на завершення – 
представники від профкому вирішували питання про обрання групових профорганізаторів. 

7. Для розгляду програм педперсонал розподілявся по таких комісіях2: 
1) Математика – Шиманський, Печук, Бурик, Чижун (дописано від руки, – прим. 

авт.) – під керівництвом т. Шиманського. 
2) Геодезія з топографічним рисуванням – Товстоліс, Чижун (дописано від руки, 

– прим. авт.), Гапонов, Савицький, Грубський, Журавель – під керівництвом т. 
Товстоліса. 

3) Будівельна механіка – Данилевський, Чижун (дописано від руки, – прим. авт.), 
Цеслінський, Сухомел, Грубський, Калюс – під керівництвом т. Данилевського. 

4) Діалектичний матеріалізм – під керівництвом т. Люмкіса. 
5) Ґрунтознавство, мінералогія, геологія, гідрогеологія, хімія – Віленський, 

Виржеківський, Залізняк, Комарницький – під керівництвом т. Віленського. 
6) Гідравліка, смокові станції, спеціальна гідравліка, електротехніка – Сухомел, 

Журавель, Ільченко – під керівництвом т. Сухомела. 
7) Лукознавство, болотознавство, рослинництво, скотарство, с/г машинознавство, 

мотокультура, фізика і культура ярів та пісків – Шкабара, Кашін, Колкунов, Гудим-
Левкович, Калюс, Голов – під керівництвом т. Шкабари. 

8) Греблі, зрошення, с/г водопостачання, фізика, свердлові роботи, закріплення 
ярів та пісків, німецька мова – Краснітський, Артем’ївський, Лоташевський, Гапонов, 
Голов, Кравченко – під керівництвом т. Краснітського. 

9) Політекономія, с/г економія, економіка меліорації, організація с/г господарства 
– Луковський, Сидоряк, Баліцький, Посічник, Пожарський, Кузьменко – під 
керівництвом т. Луковського. 

                                                 
1 Традиція, котрої практично до кінця 80-х рр. ХХ ст. беззаперечно дотримувалися в кожному навчальному закладі на теренах СРСР. 
2 В 1929 р. система освіти СРСР знову запровадила комплексно-проектні програми, у відповідності до яких предметні комісії визначали 
обсяг програмного матеріалу по затверджених Методкомом комплексах дисциплін, а навчальні групи поділялися на ланки та бригади. 
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10) Осушення, торфова справа, рибоводні стави, гідрологія, гідрометрія, 
метеорологія, кошториси та технічна звітність – Гапонов, Комарницький, Кислий, 
Середа, Адешелідзе – під керівництвом т. Гапонова. 

11) Ботаніка – Персидський, Шкабара, Кашин – під керівництвом т. 
Персидського. 

12) Дисципліни Земфаку – Васильченко, (дописано від руки, – прим. авт.) 
Силовкин (?), Товстоліс – під керівництвом т. Васильченка. 

До складу вище перерахованих комісій включалися ще й представники від 
Меліотресту, Науково-дослідного інституту с/г меліорації та профкому. 

На нараді було прийнято постанову, щоб при перегляді програм:  
а) взяти за основу останні методичні листи НКО;  
б) скерувати програмний матеріал на максимум активних методів навчання;  
в) програму складати так, щоб вона водночас була і робочим планом – по 

кожному розділу відзначити відведену кількість годин, методику навчання та 
рекомендовану літературу;  

г) передбачити в програмі кількість годин відповідно до робочого плану;  
д) для перегляду програм користуватися матеріалом, який розроблено ще весною 

в інституті та в Методкомі. 
Про бажані зміни в програмі попередньо подавати пояснювальні записки і лише 

після їхнього затвердження новації можна буде втілювати в життя. 
Завідувачу Робітфаком для перегляду програм було доручено утворити комісії із 

суспільствознавства, мовну, природничу, математичну, фізико-хімічну. 
Програми після їхньої ухвали рекомендувалося подати на затвердження до 

дирекції в такі терміни: Робітфаку – до 10/Х, ІІ курс Культур-технічного факультету – до 
5/Х; І-й курс весняного та І-й осіннього прийомів – до 15/ Х, а останні курси – до 25/Х-30 р. 

Затверджені програми підлягають поширенню серед широкого загалу студентів та 
викладачів. 

8. При розгляді відомостей про академічні заборгованості студентів на основних 
факультетах було відзначено про неприпустимість і ненормальність явища такої надмірної 
заборгованості. На цей рахунок від дирекції було висунуто наступні пропозиції: 
завідувачам факультетами вжити таких рішучих заходів, завдяки яким до початку 
навчання можна було ліквідувати заборгованості, як от – 1) письмовим зверненням 
запропонувати боржникам ліквідувати свою заборгованість в певний термін; 2) закликати 
всі студентські організації до боротьби із цим шкідливим явищем; 3) у вітрині 
розпоряджень та оголошень вивісити списки тих студентів, які мають 
академзаборгованість. 
 

10. Боротьба за підвищення рівня дисципліни 
 

 Події внутрішнього життя інституту протягом вересня місяця набули деяких 
нездорових тенденцій, які вимагали прийняття негайних заходів з їхнього викорінення. 
Цьому була присвячена чергова нарада дирекції КІМІ та педперсоналу, рішення якої 
лягли в основу Постанови №7/50 по інституту від 3 жовтня 1930 р. 

 Згідно доповіді завідувача Робітфаком т. Бородайка і співдоповідачів: завідувача 
навчальною частиною інституту т. Шиманського та представника профкому Робітфаку т. 
Кравцова з’ясувалося, що з 5 вересня на Робітфаці не відбулося великої кількості лекцій. 
Робочий план не зовсім виконано і в академроботі “виявлено великий прорив”. Самі ж 
доповідачі не подали докладних матеріалів, які б висвітлили конкретні недоліки роботи 
Робітфаку за вересень місяць. Тому питання про стан академроботи на Робітфаці за час із 
5/ІХ по 3/Х-30 р. заслуховуватиметься через два дні. За цей час наказом директора КІМІ 
вищезазначені посадові особи мають підготуватися до вичерпного звіту про причини 
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такого катастрофічного стану на Робітфаці. До того ж для окремого звіту викликався 
завідувач навчальної частини Робітфаку т. Печук. 

Невтішними були справи і на першому курсі інженерного культур-технічного 
факультету. Лише 5 студентів, які зовсім не мали ніякої заборгованості по навчанню 
(Адамський, Батрак, Вейцман, Костовський та Міщенко), переводяться на ІІ-й курс. 
Низку ж студентів (Шепелева, Футорного, Титаренка, Тимашенка, Трепетчука, 
Скупську, Страйн, Стумбер, Пісну, Орлика, Черевка, Матвієнка, Добротворського, 
Зозулю, Лісовенка, Кліменка, Шевчук, Куду, Корнійчука, Кравченка, Загірського, 
Жукову, Гната, Горобець, Бахір, Бахмач) доведеться перевести умовно, надавши їм 
можливість до 10 жовтня ліквідувати свою академзаборгованість. 

Через велику академзаборгованість студентів Мусія, Нагайко, Кучука і 
Джупину вирішено було залишити на повторний курс, а Брушківського і 
Грушківського через неуспішність – виключити з інституту. 

Загалом роботу І-го курсу культур-технічного факультету на протязі всього 
академічного 1929-30 р. визнали як вкрай незадовільною. Наказом №47 по КІМІ від 27 
вересня завідуючого даним факультетом було призначено професора Шкабару О.С. 
Колишній керівник факультету тов. Каньовський А.П. залишив посаду, подавши заяву 
про своє звільнення від 15/ІХ-30 р. на ім’я директора інституту. Мабуть, причина такого 
рішення Каньовського була більш ніж очевидна виходячи із тої ситуації, що склалася на 
факультеті. Незадовільною також було визнано і організацію праці на цьому курсі з 
геодезії. Стипендіальній комісії рекомендувалося під час розподілу стипендій на 
майбутній 1930-31 академічний рік взяти до уваги аналіз роботи цього курсу. 

Показники в академроботі напряму пов’язані з рівнем дисципліни. Однак, вибір 
методу для підняття її на гідний рівень змусив дирекцію розглянути проекти пропозицій 
на рахунок обліку відвідування, навчання студентів та праці педперсоналу. Завідувач 
навчальної частини інституту Шиманського І.Є. запропонував свої варіанти проектів 
форми обліку праці на щоденну відомість та на декаду, які на даній нараді і затвердили. 
Постановили, що ведення обліку праці педперсоналом буде покладено на завідувачів 
факультетів, а технічне виконання – на факультетських секретарів. Старости груп 
вестимуть щоденний та декадний облік праці студентів і щоденно здаватимуть відомості 
обліку секретарям факультетів. У вечірні години, коли секретарів нема, відомості 
запропонували здавати черговому швейцару, котрий вранці їх передаватиме секретарям 
факультетів. В обов’язки старост, окрім обліку праці студентів, входили і функції збору та 
занотовування відомостей про спізнення ще й педперсоналу. Керуючому справами 
інституту наказано заготувати бланки обліку праці і разом із завідуючими факультетами 
проінструктувати з цього приводу секретарів. 

Прийняті міри по зміцненню дисципліни мали свої наслідки. 28 жовтня 1930 р. 
Постановою №63/10 по КІМІ поставлена крапка у справі викладача математики І.Ф. 
Печука. Це перша гучна справа, яка мала місце в стінах інституту. Документ вартий того, 
щоб його процитувати, адже його зміст побіжно висвітлює низку інших явищ та обставин, 
характерних для інституту тієї доби. 

В доповіді завідувача навчальної частини інституту Шиманського І.Є. 
відзначалося, що “т. Печука І.Ф. за Наказом №32 по КІМІ від 18/VІІІ-30 р. призначено 
на посаду штатного асистента з курсу математики на основних факультетах інституту і 
офіційно було повідомлено про це 21/VІІІ-30 р. 

3/Х Навчальна Частина повідомила т. Печука про навантаження на протязі 
першого періоду навчання й запропонувала не пізніше 12/Х подати робочі пляни та 
сповістити про дні і години його праці. Лише 15/Х т. Печук словесно заявив, що він має 
спроможність дати на декаду лише 32 години. На з’ясовання, що за таких умов його 
лекцій встановити в розклад нема можливости, т. Печук заявив, щоб йому, за браком у 
нього вільного часу для викладання, із трьох груп залишили лише одну. Не знаходячи 
іншого виходу Навч. Частина примушена була погодитись на це й, залишивши за т. 
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Печуком І групу, на решту – 2 групи запросила іншого асистента. Цим т. Печук не 
задовольнився. Посилаючись на розташування його лекцій в розкладі, це ніби-то 
унеможливлювало його працю в ін-ті, просив перенести його лекції на після 12 годин, 
чого ін-тут, в зв’язку з заведеним цього року в ВИШах циклового викладання дисциплін, 
зробити не міг, бо, маючи в розпорядженні після 12 годин лише дві лекційні години, треба 
було приділені т. Печуку 14 декадних годин розподілити на 7 днів, в той час, коли для 
теоретичного навчання із 8 декадних днів відведено лише 6, а решту два приділено 
військовому навчанню. 

Таким робом т. Печук, що дав згоду зайняти посаду шт. асистента, в наслідок 
зазначеного не міг працювати навіть із одною групою замість приділених йому трьох й 
Навч. Част. Дізнавшись про це за 2 дні до початку навчання [Навч. Частина] примушена 
була спішно, на ходу, шукати іншого асистента. 28 цього жовтня т. Печук без пояснення 
причин зовсім на лекції не прибув. 

Зав. робфаку КІМІ т. Бородайко з’ясував, що на робфаці навчання розпочалося 
5/ІХ , т. Печук, що виконував обв’язки Зав. Навч. Частини, лише 30/ІХ заявив устно, що 
він відмовляється від цієї праці, чим дезорганізував налагодження навч. Роботи на 
робфаці. 

ПОСТАНОВА: 
1. Вважати, що асистент т. Печук І.Ф. своєю відмовою від учбової роботи в ін-ті 

та учбово-організаційної на робфаці вже в процесі провадження навчання, як педагог 
виявив злісно-недобросовісливе ставлення до своїх обов’язків, чим вніс в учбову роботу 
робфаку низку ускладнень, і інститут поставив перед потребою запрошувати нового 
асистента в процесі провадження навчальної роботи. 

2. Вважати, що така поведінка т. Печука: 
а) зриває ударні темпи підготування кадрів; 
б) походить із надмірного навантаження працею по інших навчальних закладах, 

яке примусило його в процесі роботи перетворитись на “Літуна”. 
3. Вважаючи на те, що ас. Печук закріпився штатним аж в 3-х інститутах, що цим 

самим він може і в іншому місці поставити і-т перед фактом зриву навчання в процесі 
роботи, що вчинок зриву навчання в процесі праці є для педагога не припустимий, 
довести до відому Кіноінст. та Хем.-Техн. І-ту його поведінку. 

4. Довести про постанову до відому спілки “Робос” (спілка робітників освіти, – 
прим. авт.). 

5. Зазначену постанову довести до відому колективу співробітників, викладачів та 
студентів. 

6. Просити М/К (Місцевий профспілковий комітет, місцевком, – прим. авт.) та 
СНР ін-ту провести відповідну кампанію серед педскладу та співробітників про 
закріплення їх за ін-том на цей академічний рік за зразком робітництва на індустрійних 
підприємствах. 

7. Просить М/К та СНР(? – прим. авт.) розгорнути відповідну роботу за 
соцзмагання в пед. колективі в напрямку щоби не було жодних пропусків занять, які 
надзвичайно негативно відбиваються на ході академічної роботи навчального закладу. 

 
ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ      (підпис) /Луковський/”1 

 
9 жовтня 1930 р. в п. 8 наказу №64 “за безпідставне невідвідування лекцій в 

жовтні місяці висловлюються догани таким викладачам робітфаку: Пославському – 9 
год., Печуку – 5 год., Василенковій – 2 год., Павлову Л.М. – 2 год. (тільки прийнятий 1 
жовтня на посаду викладача німецької мови на І та ІІ курсах робітфаку Наказом №49 
від 2/Х-30 р. п. 3 – прим. авт.), Володарському – 10 год.”. 

                                                 
1 ДАРО, ф. Р-1188, оп. 1, спр.12, стор. 92-93. 
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Згодом в розглядуваній нами архівній справі зустрінеться інформація, що 
асистент з математики Печук І.Ф. буде звільнений 28/Х зі складу працівників КІМІ. 
Виправлення чорнилом в друкованому наказі дати з 28 на 1 жовтня може засвідчити той 
факт, як Печук І.Ф. “допік” адміністрацію інституту. А 5/ХІ-30 р. за власним бажанням 
звільняється і Володарський М.А. Так що боротьба за виконавську дисципліну почала-
таки давати певні результати. 

Жорсткішими стали і вимоги по дотриманню посадових обов’язків решти 
працівників інституту. Так, наприклад, вже згадуваним нами Наказом №49 від 2/Х-30 
пунктом 11 на завідуючу особистим складом тов. Кавицьку Т.М. покладалися обов’язки 
“зберігати шклограф та всі належні до нього прилади, вести точний облік роботи, яку 
виконуватимуть на шклографі, пускаючи до друку лише матеріяли, на яких є відповідний 
дозвіл, для чого завести спеціяльний журнал”. Власне достеменно не з’ясовано причин, 
які б виступили мотивом для звільнення Кавицької з КІМІ “за власним бажанням” з 5 
листопада 1930 р. 

Лише за жовтень із 11 працівників – 8 звільнилося “за власним бажанням”. 
Декотрі не пропрацювали в інституті й місяця. Одного працівника – швейцара Лисенка 
І.Ф. через смерть 13 жовтня вивели зі складу персоналу КІМІ, двох – Щепкіна А.А. 
(заступник директора із АГЧ з 2/Х-30 – прим. авт.) та Яківчука О.П. (попередника 
Щепкіна А.А., – прим. авт.), було відряджено на роботу у вищестоящі партійні структури 
як досвідчених господарників. 

Загалом же, аналізуючи зміст наказів по інституту, в очі впадають певні 
“особливості” ведення діловодства та підходу до оформлення офіційних наказів самої 
адміністрації КІМІ. Остання таки “грішила”, затягуючи розгляд низки питань і прийняття 
деяких рішень по заявах студентів та працівників. Розквіт бюрократії дійсно мав місце – 
чого тільки варте чекання на підпис заяви, щоб прийняли на роботу викладача, про 
призначення якого оформлялося “заднім числом”? 

Таке явище характерне і його можна пояснити тим, що перевірка документів і 
зазначених в них відомостей вимагала часу. Але щоб пояснити “запізнілість” наказів з тих 
чи інших питань, то сам собою напрошується тільки один висновок: ніхто не квапився 
виконувати розпорядження директора – великою була сила інерції та “розкачка” попри 
створення вигляду кипучої діяльності структур в КІМІ. 

Так що боротьба за дисципліну розпочалася з працівників інституту. Невдовзі 
цей процес торкнеться і студентів. У механізмі тоталітарної системи усі його “гвинтики 
та коліщатка” мають працювати без збоїв у заданому адміністративно-командному 
режимі... 

 
11. Шляхи накреслень по впровадженню активних методів навчання 

 
В Постанові №55/8 директора КІМІ від 11/Х-30 р. розглянуто чотири питання, 

детальні рішення яких і складають основний зміст документу, котрий мовою оригіналу 
подамо нижче для того, щоб в подальшому орієнтуватися в мотивах дій, кроків та 
зусиллях адміністрації у заходах в боротьбі за оптимізацію навчального процесу та 
покращення рівня якісної успішності в КІМІ: 

“І. В справі запровадження активних методів навчання. 
Вважаючи на пропозицію НКО (Народний комісаріат освіти – аналог сучасного 

Міністерства народної освіти, – прим. авт.) під час розробки робітних програмів 
провести раціоналізацію їх в бік радикального запровадження активних методів навчання, 
основною ознакою яких є обопільна активність педагогів, що повинні бути 
відповідальними керівниками учбового процесу, та студентів, які з пасивних слухачів 
повинні перетворитись на активних суб’єктів процесу оволодіння нукою, рішуче 
змінивши ролю і значіння лекцій, які ще мають місце в робплянах і повинні стати 
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чинником, що організовує процес проробки по групах і бригадах та прийнявши на увагу, 
що успіх активізації методів викладання залежить: 

а) від остаточного усунення формального ставлення до нових методів 
викладання з боку педперсоналу; 

б) від рішучого збільшення глибини та сумлінности проробки учбового матеріялу 
систематично протягом усього учбового року з боку студентства та виявлення 
максимальної активности; 

в) від забезпечення максімально сприятливих умов праці педагогів та студентів 
щодо постачання їх потрібною книжкою, підручниками та лябораторним 
устаткуванням; 

г) від найраціональнішого використання лябораторного устаткування та самих 
приміщень лябораторій та кабінетів; 

д) від раціонального обслуговування лябораторій та кабінетів технічно-
допомічним персоналом у достатній мірі; 

е) від правильної постановки та розгортання соцзмагання пед- і студ.кол. 
пропоную: 

1/ Перевести широку нараду педагогів, на якій досконало й вичерпуючи 
проробити питання про запровадження активних методів навчання на всіх факультетах ін-
ту. 

2/ Зав. факультетів під керуванням Зав. навчальної частини разом із професорами 
розробить схему і порядок розбивки студентів на групи та бригади та обрання керівників 
до них зі складу найбільш сумлінних та академ. активних студентів. Розбивку на 
академгрупи переводити за академуспішністю з тим, щоби групи були академ. більш-
менш рівні. 

3/ Перед початком праці перевести на кожному курсі збори, де проробити питання 
про роб.плян курсу на цілий рік, про методи праці, про програми з окремих дисциплін. 
Присутність пед.кол. на курсових зборах обов’язкова. 

4/ Просити проф. ком. та М/К мобілізувати всі сили до популярізації питання про 
активізацію методів навчання та широкого розгортання справи соцзмагання між 
бригадами, групами, курсами. Основною ланкою акад.роботи вважати групу та бригаду, 
зосередивши увагу контроль й акад.праці. 

5/ Звернувшись до М/К та С.Н.Р. щоб вони вжили певних заходів щодо 
популяризації активних методів викладання серед педперсоналу. 

6/ Сприяти виданню багато-тиражної студентської газети, яка мусить стати 
організатором вир.дисципліни, соцзмагання, активних методів навчання, виявляючи різко 
недоліки та злісних шкідників (перший номер студентської багатотиражки “За кадри” 
вийде 7 листопада 1930 р. до 13-ої річниці Великої жовтневої соціалістичної революції 
1917 року, – прим. авт.). 

7/ Закупити на ринку максімальну кількість потребних підручників, поставивши 
завданням придбання на 3-х студентів одного комплекту рекомендованих підручників. 

Реалізацію цього покладено на Зав. Книгозбірні (завідуючого бібліотекою, – прим. 
авт.) та Зав.факультетів (деканів, – прим. авт.). 

8/ Зав.навч.частини мобілізувати наявний склад підручників та правильно 
розподілити їх, а також розробити питання про правильне використання лябораторного 
приладдя і самих приміщень лябораторій та кабінетів і обслуговування їх 
кваліфікованими служниками на протязі всього робочого часу. 

Підручники розподіляти лише на групи через груповодів. Тисячників студентів 
забезпечити підручниками персонально кожного. 

В кожній лябораторії та кабінеті встановити тверді години, коли студенти можуть 
приходити туди працювати. 
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9/ Форсувати справу розгляду програмів та робплянів й закінчити розгляд 
терміново, маючи на увазі, що після з’їзду студентів справу цю ще раз потрібно буде 
проробивши спільно зі студентами, довести програми та пляни до окремого студента. 

ІІ. В справі організації виробничого навчання. 
Вважаючи на актуальність питання про виробничу практику та на потребу, щоб 

Бюро негайно розгорнуло роботу постановляю: 
1/ Поставити перед НЗС і Меліотрестом питання про утворення при інституті 

окремих 2-х посад керівників виробничої практики (1 – на інж.мель.фак. і 1 – на 
інжкультф.), на які треба виділити фахівців інженерів з великим виробничим стажем, що 
віддали би себе цій роботі, як основній. 

2/ Створити Бюро виробничої практики і до з’ясування справи про штати взагалі 
та заведення до штатів робітників Бюра, затверджую відповідальним керівником Бюра т. 
Браницького та членами представників катедр профф. Краснитського, Артем’євського, 
Гапонова, Кашина, Шкабару, Данилевського та Голова; просити виконбюро про 
виділення свого представника до Бюра, висловивши побажання, щоб це був Голова 
виконбюра. 

3/ Тимчасовому Бюрові пропоную розпочати підготовку підсумків студентської 
виробничої практики цього року, улаштувавши з приводу цього низку зборів і 
конференцій на курсах та виявивши всі недоліки практики минулого року, подати зведені 
підсумки мені для доповіді цієї справи трестові та НКЗС. До цієї роботи втягнути 
представника тресту. 

4/ Разом із керівниками інших катедр Бюрові приступити до розробки плянів 
виробничої і учбової практики на майбутній рік по кожному курсу окремо в межах годин і 
термінів, зазначених у робітніх плянах виходячи з таких принципів:  

а) виробнича практика здійснюється лише академ. групами студентів на більших 
об’єктах меліорат. робіт. 

б) Кожний курс має певну спрямованість в практиці, виходячи з учбов. пляну; 
в) через те основні курси переносяться для проробки на виробництво, куди студ. 

виїжджають з керівником основної дисципліни;   
г) визначити розділи курсів, що проходяться на виробництві. 
5/ Просити Укрмеліотрест та н/д Інститут с.-г. меліорацій відрядити своїх 

представників до складу Бюра. 
6/ Бюрові пов’язати теоретичну роботу з робітними плянами виробничої практики. 

ІІІ. Про ліквідацію батрацьких курсів. 
На підставі постанов відповідних органів утворити комісію в складі т. Бородайка, 

Миронівського та Грудзінського для переведення ліквідації курсів, попередньо 
намітивши розподіл курсантів між інститутами згідно з побажаннями курсантів. 
Бухгалтерії розфінансувати кошти курсів між інститутами, куди буде спрямовано 
курсантів. 

ІV. Прорив у навчанні на робфаці в вересні м-ці. 
Заслухавши доповідь Зав. робфаку т. Бородайка, що на протязі вересня з 5/ІХ по 

25/ІХ працю було розприділено за старим пляном, а з 25/ІХ вже за новим і за цей час 
повинно було відбутись 791 лекційних годин, а фактично їх відбулося лише 692, а не 
відбулося 99, із якої кількости на фізкультуру та ВДП припадає 16 год., а з решти 83 годин 
не відбулося в зв’язку з хворістю лектури 34 години та за виною лектури 49 годин, а 
також, що й зараз ще навчальну справу не цілком налагоджено, постановляю: 

1/ Визнати навчальну роботу на Робфаці на протязі вересня ц.р. за ненормальну та 
незадовільну, а також що підготовчу роботу перед початком навчання було переведено 
незадовільно. 

2/ Відзначити прорив у навчанні, що складає 12,9% до всіх навчальних годин. 
3/ Зав. робітфаку пропоную перевести заг. збори педперсоналу з приводу прорива 

в переведенні навчання на робфаці в вересні ц.р. і намітивши шляхи до ліквідації цього 
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прориву, вжити рішучих заходів проти можливості повторення такого прориву на 
майбутнє. 

4/ Зав. робітфаку мобілізувати всю увагу на покриття прориву, що утворився 
протягом вересня ц.р. 

5/ Визнати поведінку викладача хемії т. Залізняка, щодо відвідування лекцій на 
Робфаці, який без поважних причин пропустив 18 годин, за недобросовісливу й зауважити 
йому це. 

6/ Оголосити зауваження т. Загорському (пропуск 4 год.), Володарському (10 
год.), Шмігелю (5 год.) та Февральову (4 год.). 

7/ Бухгалтерії вирахувати з платні лектурі за пропущені години. 
8/ Протягом 5 днів переглянути списки викладачів та подати списки викладачів, 

що працювати не будуть”1. 
 

12. Поточні справи та події внутрішнього життя інституту  
в жовтні-листопаді 1930 року 

 
Згідно архівних документів упродовж зазначеного періоду адміністрація 

вирішувала кадрові питання по комплектації як викладацького, так і студентського 
складів. Про рух студентського контингенту мова йтиметься окремим розділом. 

По КІМІ з 1/Х-30 р. були призначені: т. Соловкін В.О. – на посаду позаштатного 
професора з курсу методики знімання на великих просторах, якому доручили викладання 
на ІІІ курсі Земфаку, т. Аристов Л.Е. – штатним доцентом з курсу фізики, т. 
Немоловський І.П. – професором курсу організації та планування меліоробіт (заява 
подана 13/Х, що послужило підставою для п.12 Наказу №51 від 13/Х-30 р. – прим. авт.). 

Відбулися зміни в керівництві у деяких інститутських підрозділах. З 1 жовтня 
інженерно-меліоративний факультет замість Шиманського І.Є. (за сумісництвом обіймав 
дві керівні посади: завідувача факультету та заступника директора інституту, – прим. 
авт.) очолив інженер Браницький С.К. А з 2 жовтня посаду заступника директора по 
господарсько-адміністративній роботі зайняв т. Щепкін А.А. 

За переводом з Київського комплексного сільськогосподарського інституту на 
підставі довідки з ККСГІ з 29/ІХ-30 р. за №1861 та резолюції завгоспа і військового 
керівника інституту Наказом №49 по КІМІ від 2/Х-30 р. з 28/ІХ на посаду 
кваліфікованого служника при військовому кабінеті призначено т. Воловецького С.М. 

1 жовтня викладачами денного Робітфаку при КІМІ стали: викладач з історії 
класової боротьби на ІІ курсі нового прийому – т. Петриченко Є.М. та викладач 
німецької мови на І та ІІ курсах нового прийому – т. Павлова Л.М. 

2 жовтня 1930 р. на посади викладачів змінних груп Березанського вечірнього 
Робітфаку прийнято на роботу: 

1/ т. Пархоменка – з математики на І-му курсі замість т. Кісіля; 
2/ т. Кулішера Л.Я. – з математики на ІІ-му курсі та з фізичної географії і 

космографії на І-му курсі замість т. Богдана; 
3/ т. Ложечкіна Д.Д. – з природничих дисциплін. 
Того ж числа відбулося призначення т. Кляузи С.Ф. уповноваженим від КІМІ по 

зберіганню майна господарчої частини на хуторі Грушки, яке належить інститутові. 
Здійснювався подальший процес заміщення вакантних посад штатного розпису 

КІМІ. З 10/Х на посаду бухгалтера із зарплатнею 125 крб. на місяць за переводом з 
Укршляхбудтресту прийнято громадянку Лусто Ф.С. На тимчасову роботу з 11 по 25 
жовтня для допомоги у підготовці бухгалтерського звіту за направленням з біржі праці 
(№12164 від 10/Х-30 р., – прим. авт.) на посаду рахівника взяли громадянку Дістербах І.Б. 
з оплатою праці 55 крб. на місяць. Однак звітність з невідомих причин затяглася і тому 

                                                 
1 ДАРО, ф.Р-1188, оп.1, спр.12, стор. 80-82. 
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Дістербах І.Б. з 25 жовтня по 8 листопада продовжувала перебувати на службі в 
бухгалтерії. На безкоштовну практику з рахівництва на термін з 3/Х по 3/ХІ до бухгалтерії 
було взято слухачку Державних курсів бухгалтерії та стенографії громадянку Барташ З.А. 
(лист держкурсів №2212 від 2/Х-30 р., – прим. авт.). 

На посаду друкарки із оплатою 50 крб. на місяць з 12/Х за направленням №12178 
з біржі праці зараховано громадянку Підгаєвську Л.П., а друкарка Корф В.А. звільнилася 
з 15/Х -30 р., згідно з поданою нею заявою. 

З 13 по 19 жовтня директор КІМІ Луковський перебував у службових справах у 
відрядженні до Харкова (Наркомземсправ, – прим. авт.). На час його від’їзду обов’язки 
директора інституту виконував чинний заступник директора КІМІ – Шиманський І.Є. 
Ним підписаний Наказ по інституту №52 від 17 жовтня 1930 р., в п. 4 якого професора 
Столярова М. призначено з 1/Х-30 позаштатним професором з теоретичної механіки. 
Підставою прийняття на роботу в КІМІ була заява професора, написана ще 4 вересня. 

П’ятий пункт цього ж наказу фіксує перший сумний факт смерті працівника 
інституту – швейцара тов. Лисенка І.Ф., який хворів з 5 по 13 жовтня, а 14 числа, на жаль, 
помер. Підставою виключення Лисенка І.Ф. зі списків співробітників КІМІ були 
бюлетень про хворобу, посвідчення лікаря про смерть від 15/Х-30 р. та довідка з 
госпчастини з 17/Х-30 р. 

Після повернення директора КІМІ Луковського з відрядження в інституті взялися 
до розгляду справ по наданню студентам стипендій, їхнього зняття та розверстки платні за 
право навчання (навчання в інституті було платним, – прим. авт.). З цією метою 
Наказом №56 від 19/Х-30 р. створено постійну підготовчу комісію в складі: т.т. Щепкіна, 
Кавицької, представника профкому партколективу, колективу ЛКСМУ та бухгалтера. 
Крім цих постійних членів комісії, до її складу увійшли завідуючі факультетів 
(приймають участь в роботі комісії тоді, коли розглядатимуться справи відповідного 
факультету). Головою комісії був призначений тов. Щепкін, а секретарем – тов. 
Кавицька, в обов’язки якої входила підготовка на засідання всіх справ, що 
розглядатимуться, а також, в міру потреби, скликання на засідання членів комісії. 
Партколектив, колектив ЛКСМУ і профком в терміновому порядку мали персонально 
визначити членів стипендіальної комісії, на яких має бути окремий наказ. Усі протоколи 
та матеріали комісії набувають чинності лише після затвердження їх директором 
інституту. 

Стосовно кошторисних витрат на потреби підрозділів інституту 19 жовтня 
директор Луковський видав наступні розпорядження: 

за статтею 2 – здійснюватимуться адміністративно-господарські витрати; 
за статтею 4 – капітальний ремонт та устаткування будинків інституту; 
за статтею 7 – матеріальне забезпечення учнів. 
За даний сектор кошторисного асигнування персональну відповідальність 

покладено на помічника директора госпчастини. 
Помічник директора по навчальній частині відповідатиме за кошти: 
статті 5 – придбання та ремонт реманенту; 
статті 6 – спеціальні витрати по навчальній частині. 
На всі можливі витрати пропонувалося подати відповідні оперативні плани на 

кожну статтю для розгляду і затвердження їх директором інституту. 
15 жовтня на роботу викладачами на вечірньому Робітфаці при КІМІ в Києві 

були прийняті: 1. Пожарський Д.Н. – політекономія; 2. Філімонова Л.В. – німецька мова; 
3. Столова О.С. – математика; 4. Леварт-Левінський Г.В. – математика; 

Крупський М.І. – українська мова. 
Цього числа, згідно поданої заяви, звільнився із займаної посади кваліфікований 

служник геокабінету т. Савицький О.Ф. 
Асистентами кафедри землевпорядкування на одну групу із 23/Х-30 р. призначено 

тт. Каменцова Ю.С. та Шопського В.С. 
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31 жовтня Наказом №58 по КІМІ відзначено, що навчання на вечірньому 
Робітфаці в Кагарлиці розпочато з 21/Х-30 р. Завідуватиме даним підрозділом інституту з 
того ж таки числа т. Онопрейчук Р.Я., котрому доручається ще й викладання таких 
дисциплін: 

українська мова на ІІІ курсі – 120 річних годин; 
російська мова на І курсі – 80 річних годин; 
російська мова на ІІІ курсі – 60 річних годин.                    _____________________ 

Разом – 260 річних годин. 
З 21 жовтня на Робітфак в Кагарлиці нижчезазначених осіб зараховано до 

викладацького складу із таким навантаженням: 
1. Головатий Д.А. – фізична географія І курс 60 год. та космографія (тобто, 

астрономія, – прим. авт.); 
– українська мова І курс 160 год.                                                            ____________ 

Разом: 220 год. 
2. Глущенко А.І. – математика ІІІ курс 420 год. 
3. Готесдінер Р.Й. – природознавство І курс 60 год. 
ІІІ курс 60 год.                                                                                           ____________ 

Разом: 120 год. 
4. Боронецький Т.Л. – історія класової боротьби; І курс 180 год. 
політгодини; 60 год. 
історія класової боротьби; ІІІ курс 120 год. 
політекономія; 60 год. 
політгодини; 60 год.                                                                                  ____________ 

Разом: 480 год. 
5. Білаківська Р.Й. – математика І курс 300 год. 
 
Оскільки навчальний рік на вечірньому Робітфакові в Кагарлиці вже розпочався, 

то Наказом №58 по КІМІ від 31 жовтня 1930 р., п.4 (на підставі протоколу засідання 
приймальної комісії Робітфаку від 26 жовтня поточного року) відбулося зарахування на 
навчання 71 слухача. 

В інституті під керівництвом заступника директора по навчальній частині т. 
Шиманського І.Є. на основних факультетах розпочалися заняття з політгодин. Вони 
мали в кожній групі відбуватися у визначений день і в ті самі години. За групами 
закріплювалися керівники політгодин із числа студентів: 

1. Атаманов І курс весняний набір 1 група меліоративний ф-т 
2. Поліщук “2 група” 
3. Васильєв “3 група” 
4. Побережний І курс осінній набір “1 група” 
5. Пасічник “2 група”  
6. Трусь “3 група” 
7. Уськов “1 група” культур-технічний ф-т 
8. Мар’яненко “2 група” 
9. Большаков 2 курс “1 група” 
10. Дем’янцев “2 група” 
11. Бігун 3 курс “1 група” земфак 
На підставі службової записки керуючого будинками від 28/Х-30 р. та резолюції 

заступника директора по господарчій частині адміністрацією з 31 жовтня 
розпочинається інвентаризація всього майна КІМІ, яке наявне в будинках по вул. 
Рейтарській №37, Жертв Революції №12 та Нероновича №2. Для цього призначається 
комісія в складі голови т. Базилевича та членів: т. Лусто і по одному представнику від 
профкому та “місцевкому ч. 30 Робос”. 
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Паралельно інститут продовжує комплектувати штат своїх працівників. На роботу 
прийнято: 

1. Пасічника П.П. – на посаду доцента з курсу організації сільського 
господарства – з 1/Х-30 р. (Наказ №58 від 31 жовтня, п. 7); 

2. Герасуна Г.П. – на посаду професора з курсу теорії радянського господарства – 
з 1/Х-30 р. (Наказ №59 від 1 листопада, п. 1); 

3. Пославського В.О. – на старшого асистента з курсу фізики та математики – з 
1/Х-30 (виправлене з 15/Х, хоча заява написана 17/Х-30 р., – прим. авт.). (Наказ №59 від 1 
листопада, п. 3); 

4. Сака М.І. – викладачем з курсу хімії на денному Робітфаці з 24/Х (заява 
написана 4/ІХ-30 р., – прим. авт.) – (Наказ №59 від 1 листопада, п. 4); 

5. Бібікову Н.В. – згідно заяви завідуючого геологічним кабінетом проф. 
Виржиківського з 1/ІХ по 5/Х включно на тимчасову роботу по упорядкуванню 
геологічного кабінету інституту з виплатою 150 крб. із сум кабінету (Наказ №59 від 1 
листопада, п. 5); 

6. Прибиральницю Кирієнко М.К. переведено з 15/Х на посаду кваліфікованого 
служника при геодезичній лабораторії, однак вона суміщатиме роботу в лабораторії з 
обов’язками прибиральниці й надалі за 50% від ставки (Наказ №59 від 1 листопада, п. 6); 

7. Відавського П.М. на заступника директора по адміністративно-господарській 
частині з 25/Х з оплатою праці 225 крб. на місяць – його попередника Щепкіна А.А. 
відрядили на партійну роботу згідно розпорядження Київського окружного парткому 
(Наказ №59 від 1 листопада, п. 9 і 10); 

Завгоспа Яківчука О.П. також відрядили на партійну роботу з 20/Х-30 р. Дану 
посада в КІМІ поки що залишається вакантною. 

4 листопада п. 1 Наказу №62 завідувача Меліофаком т. Браницького С.К. 
призначено з 1/Х-30 р. головою Бюро виробничої практики при інституті з оплатою за 
дане навантаження 100 крб. на місяць окрім ставки на посаді зав. факультетом. 

У зв’язку із закінченням роботи приймальної комісії з 1/Х т. Берлін як секретаря 
цієї комісії звільнено з роботи, а справи за актом передано т. Длугопільській. 

Згідно Рапорту №48 від 3/Х на ім’я директора КІМІ з цього ж таки числа т. 
Вінклера В.В. призначено завідувачем військовим кабінетом інституту (п. 3 Наказу №62 
від 4 листопада 1930 р.). 

Цим же наказом зафіксовано ряд звільнень: Ложечкіна Д.Д. – викладача 
природничих дисциплін змінних груп вечірнього Робітфаку в Березані (згідно заяви 
завідувача Березанського Робітфаку від 29/Х, а на місце звільненого Ложечкіна Д.Д. з 
23/Х на цю посаду прийнято Олійника К.М., – прим. авт.), Каллюса В.Я. – викладача 
прикладної механіки з машинознавством (по заяві т. Каллюса від 10/Х, – прим. авт.), 
Кавицьку Т.М. – завідуючу особистим складом контингенту КІМІ (по заяві від 5/ХІ за 
власним бажанням, – прим. авт.). 

Останнім прийомом на роботу до оголошення 16 листопада студентського складу 
КІМІ було призначення з 5/ХІ на посаду викладача історії класової боротьби на ІІІ курсі 
денного Робітфаку т. Павлової А.Ф. (Наказ №64 від 9/ХІ, п. 3 на підставі заяви Павлової 
з 1/ХІ-30 р.). 

 
13. Боротьба з плинністю кадрів та інші невідкладні питання  

по налагодженню навчального процесу 
 
31 жовтня 1930 року відбулася нарада керівництва інституту, на якій були 

присутні: Луковський, Шиманський, Відавський, Шкабара, Браницький, 
Грудзінський, Пожарський. Очевидно, що приводом для зібрання послужило і недавнє 
відрядження директора до Нарокомзему, і дійсний стан справ у КІМІ, котрий розпочинає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

свій перший 1930-1931 навчальний рік у статусі самостійного вищого навчального 
закладу. 

Першим питанням було вирішення гострих проблем, пов’язаних з плинністю 
студентських кадрів та пропуски занять без поважних причин (як студентами, так і 
викладачами, – прим. авт.). Результати боротьби з цими хронічними явищами мають 
стати важливою запорукою успішного налагодження академроботи в інституті та 
загальної дисципліни усіх без винятків. 

По-перше, прийнято рішення з 1/ХІ припинити всякі переводи студентів КІМІ з 
факультету на факультет та до інших ВИШів. 

По-друге, залучити громадські організації інституту до роз’яснювальної роботи 
серед студентів по змісту першого питання. 

По-третє, бухгалтерія інституту з 1/ХІ за кожний пропущений день навчання чи 
роботи без поважних на те причин буде здійснювати із порушників дисципліни 
відрахування в розмірі 1/24 від зарплатні педперсоналу чи студентських стипендій, а з 
педперсоналу Робітфаку за пропущені години зніматимуть їхню погодинну вартість 
оплати праці. Якщо згодом на пропуски подадуться виправдовувальні документи, то 
утримане буде сповна повернене. 

По-четверте, секретарі факультетів мають щомісячно подавати до бухгалтерії 
зведені відомості про пропуски педперсоналу та студентів, які завіряють завідуючі 
факультетами, і лише після цього із винних у пропусках здійснюватимуться фінансові 
стягнення. 

В другому питанні цієї наради йшлася мова про організацію випуску студентів 
четвертого курсу основних факультетів. Виходячи з того, що черговий випуск в 
інституті передбачається лише в червні 1931 року, а на виробництві відчувається 
негайна потреба у фахівцях з меліорації та культур-техніки, то інститут має дати 
цих фахівців, як того вимагають директиви уряду. З цією метою завідувачеві 
меліоративним факультетом тов. Браницькому доручалося перевірити в Укрмеліотресті, 
чи дійсно трест надіслав на виробництва, де зараз працюють студенти, пропозиції, щоб 
студенти повернулися до інституту в призначений термін – до 15 листопада 1930 р. Коли 
ж таких пропозицій не надіслано, то тов. Браницькому потрібно буде домогтися, аби 
Трест це негайно зробив. 

З 16/ХІ в інституті усі відповідальні за це особи мають налагодити нормальний 
навчальний процес на ІІ, ІІІ та ІV курсах Меліоративного факультету та на ІІІ та ІV курсах 
культур-технічного факультету. Тому до 10/ХІ потрібно розробити і перескласти робочі 
плани ІV-х курсів основних факультетів таким чином, щоб студентів цих курсів 
розподілили на дві групи (приблизно по половині), звівши до однієї групи таких студентів, 
у яких показники з навчання максимальні. З цією групою навчання буде налагоджуватися 
так, щоб виконати весь навчальний та робочий план до 15 березня 1931 року. Тоді ж з цю 
групу можна буде випустити дотерміново. З другою групою, де показники по навчанню 
гірші, навчальний процес проводити за звичайним планом. 

Громадські організації інституту до даного рішення дирекції мають 
поставитись із відповідальністю і під час роботи в масах пропагувати принципи 
дисципліни та різними методами підтримувати тих, хто виявив бажання вийти на 
дотерміновий випуск. 

Для завідувачів факультетами поставлено завдання виявити місцезнаходження й 
викликати до інституту тих студентів останнього випуску, що через власну 
академзаборгованість так і не оформили справу про своє закінчення інституту. Таким 
студентам надати пільговий термін до 15/ХІІ-30 року на оформлення справи, зарахувавши 
їх до складу груп, котрі випускатимуться дотерміново. 

Про ліквідацію академзаборгованості студентів основних факультетів КІМІ у 
третьому питанні наради вирішено наступне. Завідувачами факультетами скликаються усі 
боржники, які перебувають зараз в Києві. На допомогу завідувачам підключається 
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студентська громадська організація, котра запрошує усіх на загальні збори, де і має бути 
спільно вирішене питання по налагодженню справи здачі академзаборгованості до 15/ХІ-
1930 р. Прийнято рішення про те, щоб викладачів інституту негайно попередили, аби вони 
години і дні прийому заліків у студентів оголосили завчасно. 

Четвертим питанням наради було розв’язання дуже важливих завдань по 
організації виробничого навчання та керівництво роботою студентів на виробництві: 

1. З цього приводу інститут мав негайно форсувати питання по створенню 
програм для виробничого навчання по кожному курсу, виявленню об’єктів для практики, 
визначення термінів та кількості студентів у групах по виробничому навчанню. 

2. Для розвитку справи негайно організувати підбиття підсумків результатів 
практики студентів, які повертатимуться в інститут на теоретичне навчання. 

3. Організувати інститут інструкторів з виробничого навчання та відшукати 
засоби для компенсації за їхню працю. 

4. Розробити форми та зміст обліку виробничого навчання. 
5. Ввести штатну посаду професора, який керуватиме проходженням виробничого 

навчання студентів, з оплатою 300 крб. на місяць. Кандидатуру такого керівника потрібно 
підшукати негайно і висунути для затвердження. 

На жаль, при укладанні та зшивці документів архівний працівник скомпонував не 
всі сторінки тексту Постанови №60/9 від 31/Х-1930 р. Виклад п’ятого питання наради 
розпочинається на звороті 88 сторінки архівної справи №12, тобто на другій сторінці 
документу, а вже на наявній четвертій сторінці (89 сторінка справи, – прим. авт.) мова 
йде про інші питання порядку денного по культур-технічному факультету (КТФ). Про 
справу ліквідації академічної заборгованості першокурсниками даного факультету, про 
що, мабуть, говорилося на втраченій сторінці документу, ми вже, очевидно, не дізнаємося 
ніколи. По останньому ж зафіксованому фрагменті наради стає відомим ось що. На КТФ 
КІМІ буде утворено дві фуркації (спеціалізації, – прим. авт.): 

– експлуатація гідроспоруд та культури висушених земель; 
– експлуатація гідроспоруд та культури зрошених земель 
з таким розрахунком, щоб навчальний план для І та ІІ курсів був спільний, а 

розподіл по спеціалізаціях відбувався на ІІІ курсі. 
Наявний навчальний план потрібно вдосконалити, використавши досвід двох 

випусків факультету, а також “московський нормальний плян”. Однак, для роботи над 
цим питанням потрібно створити комісію. До її складу, очолюваного професором 
Шкабарою, в якості членів рекомендувалися: академік Оппоков, професори 
Краснітський та Кашин, представник від НДІ меліорації сільського господарства, 
парторганізації, ЛКСМУ, місцевкому та Меліотресту. 

Персональне запрошення до складу комісії зроблено директору болото-досвідної 
станції тов. Тюленеву та двом представникам від інженерно-культур-технічного 
факультету першого випуску інституту. 

Комісії рекомендувалося розробити проект навчального плану для КТФ на протязі 
листопада та затвердити його у Меліотресті та Наркоматі освіти. 

“Якщо буде можливим, – говориться в документі, – скликати конференцію 
інженерів культур-техніків першого та другого випусків інституту, запросивши на неї всіх 
фахівців та поставити на обговорення питання про кадри”. 

Реорганізація КТФ має відбутися в процесі роботи на протязі грудня місяця, а 
всі ті питання, які ставилися на даній нараді з приводу майбутніх перемін, мають 
розв’язатися в листопаді 1930 р. 

Забігаючи наперед, зазначимо, що деякі накреслення цієї наради матимуть 
втілення в життя, як от – введення спеціалізацій на КТФ та розробки нових навчальних 
планів для курсів факультету. А от можливості скликати конференцію не буде через 
обставини, які сформуються внаслідок рішень ЦК ВКП(б) та уряду за підсумками 
результатів виконання першого п’ятирічного плану в країні. Інститут перебудовуватиме 
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свою роботу згідно директив партії та галузевих керівних установ. Розгляд цих аспектів 
життя інституту – в ході висвітлення хроніки КІМІ за справою №12. 

 
14. Аналіз плинності кадрів по студентському контингенту 

 
Аналізуючи архівні документи за 1930 рік від 31 липня по 16 жовтня (ДАРО, ф. Р-

1188, оп. 1, справа 12), тобто період часу за три с половиною календарні місяці, бачимо, 
що стурбованість адміністрації втратами студентського контингента небезпідставна. 
Разючий відтік студентів з інституту, окрім переводу перших трьох курсів 
землевпорядного факультету до Харкова через ліквідацію в КІМІ цього факультету, 
зумовлений також численними переходами студентів до інших інститутів, відрахуваннями 
за власним бажанням, через невідвідування, неуспішність, взяття через хвороби 
академвідпусток на різні терміни (від ½ до року), внаслідок чистки студентських лав і, на 
жаль, за смертю. Кількість зарахованих через внутрішні переводи з курсу на курс з іншого 
факультету чи з весняного набору на осінній, поновлення на навчання чи за переводом з 
інших інститутів – все це за ледве компенсувало 2/3 загальних втрат контингенту 
студентів. 

Розглянемо розгорнуту картину вищезазначених явищ в цифрах по факту: 
1. ВІДРАХУВАННЯ 

а) за власним бажанням:      І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 
– меліоративний факультет –  11        –           –           – 
– землевпорядний ф-т –             1        –           –            – 
– культур-технічний ф-т –         1        –           –            – 
– робітфак –                                 1 (за заявою завкома по місцю роботи) 

_____________ 
всього: 14 осіб. 

б) невідвідування: 
– меліоративний факультет –     9         –            –           – 
– землевпорядний ф-т –              1         –            –           – 
– культур-технічний ф-т 6 –      12        –            –           – 
– робітфак –                                   6        –            –           – 

_____________ 
всього: 25 осіб. 

 
в) неуспішність: 
– меліоративний факультет –       11       –             –           1 
– землевпорядний ф-т –                  –        – 
– культур-технічний ф-т                 –        –             –  
– робітфак –                                      –        –  

––––––––––––– 
всього: 12 осіб. 

 
г) академвідпустка:  
І курс  
ІІ курс  
ІІІ курс  
ІV курс – меліоративний факультет –   1    –           –            – 
– землевпорядний ф-т –                           –   –  
– культур-технічний ф-т –                       –    –  
– робітфак –                                               1    1          – 

______________ 
всього: 3 особи. 
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д) за смертю: 
– меліоративний факультет –                    1       –           –            – 
– землевпорядний ф-т –                              –       –           – 
– культур-технічний ф-т –                          1       –           –            – 
– робітфак –                                                  –       –           – 

______________ 
всього: 2 особи. 

е) чистка студентських лав: 
– меліоративний факультет –                      1       –           2            – 
– землевпорядний ф-т –                                –       –  
– культур-технічний ф-т –                            2       –           – 
– робітфак –                                                    1       –           –            – 

____________ 
всього: 6 осіб. 

 Сумарна кількість відрахованих за пп. а) – е) – 62 особи 
Лучше б сделать таблицу 
Пункт е) потребує детального розгляду. Наведемо цитати із проаналізованих 

наказів за що, коли і кого виключено зі складу студентів по курсах і факультетах: 
1. Дубинський О.П. – І курс, весняний прийом, меліоративний факультет: 
“в зв’язку з тим, що при вступі в інститут скрив соцстан, показав, що батько 

службовець, а фактично був лісоторгівцем”. (Наказ №54 від 21 жовтня 1930 р.); 
2. Білінський В.П. – ІІІ курс, меліоративний факультет: 
“через те, що походить з попівської родини і не порвав досі стосунків з батьками, 

які продовжують й на цей день своє заняття”. (Наказ №54 від 21 жовтня 1930 р.); 
3. Заріченко В.М. – ІІІ курс, меліоративний факультет: 
“як соціяльно-чужого елемента (батьки до революції були поміщиками, які 

користувались з найманої праці, а зараз позбавлені виборчих прав)”. (Тобто перебувають 
на засланні, – прим. авт.) (Наказ №40 від 15 вересня 1930 р.); 

4. Андрющенко І. – ІІ курс, культур-технічний факультет: 
 “за академнеуспішність, крім того підчас практики на виробництві 

Меліотресту він проявив рвацтво. Підстава: Лист Укрмеліотресту від 2/Х– ц.р. ч. 2/2 з 
висновком Зам. Директора”. (Наказ №51 від 13 жовтня 1930 р.); 

5. Корнійчук Н.М. – ІІ курс, культур-технічний факультет: 
“як бувшого бандита, що перебував в часи горожанської війни в бандах Гіви та 

Якубовича”. (Наказ №54 від 21 жовтня 1930 р.); 
6. Величко К.Г. – І курс робітфаку: 
“за обман приймальної комісії (подав про себе відомості, що він колгоспник і 

комсомолець, а фактично виключений з колгоспу і комсомолу)”. (Наказ №57 від 25 
жовтня 1930 р.). 

Отже, по факультетах по даній категорії відрахованих за пунктами а) – е) втрати 
студентів виглядають так: 

– меліоративний – 37 осіб; 
– землевпорядний – 2 особи; 
– культур-технічний – 13 осіб; 
– робітфак – 10 осіб; 

_______________ 
всього: 62 особи. 

є) втрати по студентському контингенту через переводи до інших ВНЗ: 
– меліоративний – 14 осіб (13 – І курс, 1 – ІІ курс); 
– культур-технічний – 3 особи (2 – ІІ курс, 1 – ІІІ курс); 
– робітфак – 29 осіб (19 – І курс, 2 – ІІ курс, 8 – ІІІ курс); 
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– курси “Парттисячників” – 38 осіб; 
_______________ 
всього: 84 особи. 

 
Як бачимо, число відрахованих з інституту на 16 листопада, тобто на момент 

оголошення затвердженого по групах і курсах наявного складу студентів на 1930-31 
навчальний рік, становило 146 осіб. Така втрата контингенту для інституту – суттєва. В 
процесі реорганізації вищої школи 1928-30 рр. в переважній більшості ВНЗ України 
показник середньої кількості студентів неухильно падав: з 762 студентів у 1928 р. до 550 – 
у 1933 р. КІМІ в цьому плані не був винятком. Статистична динаміка чисельності його 
студентського складу це наочно підтверджує. Взяти хоча б до уваги цифри вищеподаного 
руху його контингенту. Поки що немає змоги оперувати іншими даними по факультетах 
за попередні роки через брак відомостей з архівних джерел. Та і прослідкувати розвиток 
даної тенденції проблематично тому, що колишній Київський меліоративно-
землевпорядний політехнікум (КМЗП) в 1928 році увійшов до складу Київського 
сільськогосподарського інституту (КСГІ), а це зовсім інша установа, архівна база якої ще 
чекає своїх дослідників. 

Цікаво поглянути, в які інститути в переважній своїй більшості переходили 
студенти КІМІ: 

1. Одеський інженерно-меліоративний інститут – 5 осіб; 
2. Київський комплексний сільськогосподарський інститут – 17 осіб; 
3. Харківський зерновий інститут – 1 особа; 
4. Київський інститут цукрової промисловості – 2 особи; 
5. Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства – 2 

особи; 
6. Ленінградський гідротехнічний інститут – 2 особи; 
7. Київський інститут агрохімії та грунтознавства – 1 особа; 
8. Київський машинобудівний інститут – 2 особи; 
9. Ленінградський прядильний інститут – 1 особа; 
10. Тімірязівська академія – 1 особа; 
11. Київський лісо-інженерний Інститут – 14 осіб; 
12. Харківський сільськогосподарський інститут – 1 особа; 
13. Київський інститут буряківництва – 8 осіб; 
14. Робітфак при енергетичному інституті – 7 осіб; 
15. Вінницький вечірній робітфак – 1 особа; 
16. Харківський робітфак – 1 особа; 
17. Вінницький робітфак при Інституті народної освіти – 1 особа; 
18. Робітфак при Київському індустріальному інституті – 8 осіб; 
19. до КІШУ – 4 особи. (Назву цього навчального закладу не встановлено, – 

прим.авт.). 
Як бачимо, “географія” переводів обмежується переважно Києвом, Харковом, 

Одесою, Вінницею і Ленінградом, а в рейтингу популярності серед студентів посідають 
Київський комплексний сільськогосподарський інститут, Київські лісо-інженерний 
інститут, інститут буряківництва та індустріальний інститут. До столичних харківських 
ВНЗ1, в порівнянні з іншими варіантами переводів, подалося не так вже й багато охочих. 

 
ІІ. ЗАРАХУВАННЯ 

Процес зарахування студентів до складу КІМІ на основні факультети відбувався 
паралельно з відрахуванням із числа студентів. Студенти поновлювались на навчання, 
повертаючись із академвідпусток, за рішенням суду, на підставі зміни наказів директора 

                                                 
1 Харків був столицею Української республіки країни Рад з 1924 по 1934 рр. 
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інституту. Ряд зарахувань до КІМІ відбувся внаслідок переводів студентів на навчання з 
інших інститутів та робітфаків. До цієї категорії віднесемо і тих студентів, перевід яких 
здійснився як внутрішній – тобто: з одного факультету на інший, з весняного прийому на 
осінній, залишення на повторний курс. Картина процесу зарахування в цифрах виглядає 
так: 

а) поновлення: 
– меліоративний факультет – 4 особи (І курс – 2, ІІ курс – 1, ІІІ курс – 1); 
– робітфак – 1 особа (ІІІ курс – 1); 

_____________ 
всього: 5 осіб; 

б) переводи з інших ВНЗ: 
– на меліоративний факультет – 24 особи (І курс – 12, ІІ курс – 12); 
– на культур-технічний факультет – 1 особа (І курс – 1); 

______________ 
всього: 25 осіб; 

в) переходи на робітфак з інших робітфаків при ВНЗ: 
– на робітфак при КІМІ – 7 осіб (ІІ курс – 6, в т.ч. ІІІ курс – 1); 

____________ 
всього: 7 осіб. 

Сумарний показник цієї категорії зарахованих до КІМІ – 37 осіб. 
Якщо проаналізувати “географію” притоку студентів до КІМІ, то можна побачити, 

які інститути дали нам приріст контингенту: 
1. КСГІ (академвідпустка) – 4 чол. (І к. м/ф – 2, ІІ к. м/ф – 1, ІІІ к. м/ф – 1); 
2. Харківський СГІ – 1 чол. (І к. м/ф ); 
3. Київський комплексний с/г інститут – 7 чол. (І к. м/ф – 2, ІІ к. м/ф – 5); 
4. Донський ін-т с/г меліорації – 1 чол. (І к. м/ф з курсів “Парттисячі”); 
5. Маслівський ін-т селекції та насінництва – 2 чол. (І к. м/ф – 1, ІІ к. м/ф – 1 чол.); 
6. Одеський інженерно-меліоративний ін-т – 1 чол. (ІІ к. м/ф ); 
7. Харківський молочно-зоотехнічний ін-т – 1 чол. (І к. культур-тех. ф-т); 
8. Луганський ін-т городництва – 1 чол. (І к. м/ф); 
9. Курси “Парттисячі” при КІМІ – 1 чол. (І к. м/ф); 
10. Київський ін-т цукрової промисловості– 2 чол. (І к. м/ф – 1, ІІ к. м/ф – 1); 
11. Ленінградський Машинобудівний Ін-т – 1 чол. ( ІІ к. м/ф); 
12. Середньо-азійський бавовняно-іригаційний політехнічний інститут – 1 чол. (І 

к. м/ф); 
13. Український поліграфічний ін-т – 1 чол. (І к. м/ф); 
14. Київський фізико-математично-хімічний ін-т – 1 чол. (І к. м/ф); 
15. Харківський землевпорядний ін-т – 1 чол. ( І к. м/ф); 
16. З весняного прийому КСГІ на осінній прийом КІМІ – 1 чол. (І к. м/ф). 
По факультетах набутки контингенту студентів внаслідок переходів до КІМІ 

виглядають наступним чином: 
– меліоративний – 28 студентів; 
– культур-технічний – 1 студент; 
– робітфак – 8 студентів. 

___________________ 
всього: 37 студентів. 

 
По Робітфаку з категорії поновлених виявився один студент, котрий повернувся з 

академвідпустки по хворобі на ІІІ курс. 6 студентів зараховано за переводом з інших 
Робітфаків при ВНЗ України: 5 – на ІІ курс з Харківського агроекономічного ін-ту, 
Вінницького сільгосптехнікуму, Харківських ветеринарного ін-ту та сільгоспінституту та 
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один третьокурсник із Житомирського СГІ. Одного другокурсника перевели з денної 
форми навчання на вечірню до КІМІ. Загалом – 8 осіб, якими поповнився інститут. 

 г) внутрішні переводи: 
– з курсів “Парттисячі” на І к. м/ф – 16 чол.; 
– з І к. м/ф весняного прийому на І к. м/ф осінній прийом – 11 чол.; 
– з І к. культур-технічного ф-ту на І к. м/ф – 2 чол.; 
– з І к. м/ф на ІІ к. м/ф (після здачі академзаборгованості) – 2 чол.; 
– з ІІ к. земфаку на ІІ к. м/ф – 3 чол.; 
– з ІІІ к. земфаку на ІІ к. м/ф – 1 чол.; 
– з І к. земфаку на ІІ м/ф – 7 чол.; 
– на повторний ІV курс м/ф – 2 чол.; 
– на повторний ІV курс культур-технічного ф-ту – 3 чол. 

_____________ 
всього: 46 чол. 

по Робітфаку при КІМІ: 
– на ІІ к. вечірньої форми з Кагарлицького Робітфаку – 1 чол.; 
– на ІІІ к. денної форми з вечірніх груп Робітфаку – 1 чол. 

____________ 
всього: 2 чол. 

Сумарний показник по внутрішніх переводах – 48 чоловік. 
 
Отже, по курсах зарахування до складу студентів КІМІ за рахунок внутрішніх 

переводів І курс поповнився 29 студентами, ІІ курс – 12, ІV курс – 5 (без врахування 
Робітфаку, – прим. авт.). 

По факультетах все виглядає наступним чином: меліоративний – 43, культур-
технічний – 3, Робітфак – 2. 

Таким чином, 85 зарахованих студентів проти 146 відрахованих дають різницю 
числом 61. Це суттєві втрати для інституту – вважай, не дорахувалися двох академічних 
груп, що без сумнівів позначиться, окрім надходжень коштів з плати за навчання, ще й на 
навантаженні штатних викладачів. 

Практично кожний штатний викладач КІМІ мав години ще й в інших навчальних 
закладах – катастрофічно не вистачало фахівців: “царських спеців” залишилось мало, а 
“доморощених” ще не було. Позаштатні викладачі КІМІ – це ті, котрих інститут змушений 
прийняти на роботу за сумісництвом через малу кількість годин по навчальних 
дисциплінах і яким немає змоги надати повне навантаження за рахунок викладання 
кількох курсів. А це – додаткові різнопланові проблеми, котрі в першу чергу позначаться 
на якості викладання і на успішності студентів при тогочасній бригадно-лабораторній 
методиці навчання. І це при тому, що за браком висококваліфікованих викладачів з 
науковими званнями і ступенями, в інститут і так приходили, як свідчать архівні 
документи, “поденники-заробітчани”, котрі переслідували кожний свою якусь певну 
персональну мету. КІМІ для них був лише тимчасовим пристановищем, а не справою 
життя. 

Високі показники міграції студентів в 1930 році із інститутів в інститути, котрі 
навіть і не споріднені за профілем або лише умовно наближені до фахового напрямку, 
свідчать про недосконалість навчальних планів та програм курсів всієї вищої школи. 
Легкість переходу із ВНЗ у ВНЗ можна пояснити з позицій сьогодення лише тим, що 
віжки демократії в цей час були нібито “дещо попущені”, але це лише видима сторона 
псевдосвободи. То ж вибір у студентів був, але всюди на них чекала однакова картина – 
побутова невлаштованість, незадовільне забезпечення навчально-методичною 
літературою, тісні та бідно обладнані лабораторії, а то і їхня відсутність. Так що, виходить, 
різниці не було де і на кого навчатися: аби мати вищу освіту. Людині з інститутським 
дипломом радянського зразка завжди в будь-якій галузі народного господарства посада 
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знайдеться. Особливо – керівна і, якщо власник диплому був партійним, то кар’єрний ріст 
йому в будь-якому випадку забезпечений. Хоча б в структурах громадських організацій 
(партосередки, комсомол, профспілки та ін.)… 

...Про прояви в ті часи одиничних фактів справедливості на сторінках справи за 
1930 рік знаходимо наступний факт. Суть початку конфлікту і сам його прецедент 
міститься в архівах КСГІ, бо в матеріалах справи КІМІ є лиш сухі рядки Наказу №64 від 
9 листопада 1930 р., де в п. 6 т. Філіповську Н.О. поновлено в правах студента на І курс 
меліоративного факультету на підставі довідки №318 з “Найвищого Суду” від 11/VІ-30 р. 
Однак, поновлена студентка не виявила бажання в подальшому навчатися в КІМІ, мабуть, 
через образу чи інші міркування, які викликали у неї неприємні спогади в зв’язку з її 
колишнім відрахуванням з інституту. Тому наступний 7-й пункт даного наказу констатує: 
“т. Філіповську Н.О. звільняю зі складу студентів І курсу Інж. – Меліофаку за переводом 
її до Київського фіз.-мат. хем. Інституту”. 

...Цікавий факт волевиявлення зробив Мирончик Микита – другокурсник 
меліоративного факультету. На підставі виписки №65 Київського ОкрЗАГСу від 25 липня 
1930 р. про зміну імені він тепер має ім’я Валентин. Таких випадків серед студентів 
чоловічої статі не так багато, але вони є і зафіксовані в інших архівних матеріалах, які 
будуть розглядатися далі. 

...В зв’язку з обіцянками уряду підтримувати учасників колективізації і надавати 
їм всілякі пільги – четвертокурсника меліоративного факультету Татарчука С. за те, що 
його батьки вступили в колгосп, звільнили від плати за навчання в 1929-30 навчальному 
році. Оскільки в касу інституту від даного студента не надходила плата за навчання, то 
дирекція в Постанові №1/19 від 2/VІІІ-30 р., п. 2, е) (стор. 34) попереджала даного 
студента, що його буде відраховано. Однак все з’ясувалося, і Наказом №34 від 1/ІХ-30 р., 
п. 6 ( стор. 53) в даному питанні було поставлено крапку. 
 

15. Студентський склад КІМІ станом на 16 листопада 1930 року 
 
Наказом №65 по КІМІ від 16/ХІ-30 р. за результатами осіннього прийому на 

перший курс меліоративного факультету зараховано 90 студентів: 
 
1. Антонов Д.О. 
2. Атаманов П.Д. 
3. Бігун І.Г. 
4. Бовтун Г.Ф. 
5. Беренбах О.Г. 
6. Білічко Р.П. 
7. Брусліківський М.К. 
8. Бубело П.З. 
9. Бондар І.К. 
10. Васильєв А.С. 
11. Гаврилова Я.Б. 
12. Гаркуша А.У. 
13. Герман В.Д. 
14. Гаваза П.Н. 
15. Гордієнко М.М. 
16. Гордієнко Г.З. 
17. Гурський Ю.Ф. 
18. Гречуха О.М. 
19. Ґудзь С.П. 
20. Дем’янцев А.Я. 
21. Довга Н.І. 

31. Зайченко А.А. 
32. Івженко І.В. 
33.Колісник В.М. 
34. Кочетигіна М.О. 
35. Коберник І.Г. 
36. Кугай С.Д. 
37. Кочет М.А. 
38. Киміна М.Г. 
39. Кошарнівський І.В. 
40. Кліменко І.Н. 
41. Ковеленко М.О. 
42. Костюков М.І. 
43. Костик Є.Д. 
44. Клочко В.А. 
45. Кравчук С.М. 
46. Кобелянський Я.М. 
47. Козюба М.К. 
48. Лебедев П.М. 
49. Лисенко Л.З. 
50. Лівчук Т.С. 
51. Логінова В.В. 

61. Панченко М.М. 
62. Пасічник Й.В. 
63. Побережний Г.К. 
64. Пономарев П.П. 
65. Пономарев А.І. 
66. Приходько П.М. 
67. Примеслов Х.Г. 
68. Підгорінов А.Л. 
69. Поліщук О.С. 
70. Підлісецький Б.М. 
71. Пахно М.А. 
72. Рутковський І.В. 
73. Рожанівський В.М. 
74. Семенов В.В. 
75. Сидоренко Д.О. 
76. Терехов С.Я. 
77. Телегін П.А. 
78. Тусюк С.М. 
79. Трусь М.Г. 
80. Фіялко Т.О. 
81. Френкель Д.І. 
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22. Дружкевич Г.О. 
23. Дідик П.П. 
24. Дуда А.М. 
25. Ємельяненко С.Н. 
26. Єліяшек Л.І. 
27. Жук О.І. 
28. Зеліков Ф.Ф. 
29. Зеніч П.І. 
30. Згерський В.Й. 

52. Ляпкало Й.О. 
53. Мільчарський М.С. 
54. Манілов К.М. 
55. Майзес Г.А. 
56. Нестеренко І.Г. 
57. Ніколаєвіч І.К. 
58. Недотапа В.В. 
59. Невгад Г.І. 
60. Пуздря М.Я. 

82. Усков В.Т. 
831. Фабібулін О.С. 
84 Фмелівська Л.О. 
85. Христич С.Ф. 
86. Чекурда С.П. 
87. Шафір І.В. 
88. Щербаков В.Т. 
89. Явон В.В. 
90. Яцюта Д.М 

 
Виключено зі складу студентів І-го курсу меліоративного факультету осіннього 

прийому 5 осіб (Большаков Ю.А., Грабовський О.Т., Гаврищук В.Я., Лівий Г.В., 
Присяжнюк О.Ф.) як таких, що не прибули на навчання. 

На І-й курс осіннього прийому культур-технічного факультету даним наказом 
зараховано 48 осіб. 

 
 1. Архангельська Л.В. 25. Могілевська Х.О. 
 2. Борщ І.В. 26. Нагайка С.О.* 
 3. Буцина В.Г. 27. Ніконов В.І. 
 4. Вагущенко Ф.З. 28. Прохоренко П.І. 
 5. Ведмідь Л.Ф. 29. Регеда П.С. 
 6. Вячеславов О.Т. 30. Руденко І.К. 
 7. Брусник А.М. 31. Скорина Г.Г. 
 8. Голік С.С. 32. Стеклянікова Н.М. 
 9. Горшківський П.М.* 33. Сивець Ю.Н. 
10. Гуверська Л.В. 34. Сторчак І.П. 
11. Дашкевич Т.М. 35. Савіна О.Д. 
12. Деспотова Т.А. 36. Снопківський М.Я. 
13. Дроздовський Р.І. 37. Тихоненко М.М. 
14. Джупина Т.А.* 38. Фікс Л.А. 
15. Жмур Б.Я. 39. Хаїт Т.І. 
16. Зарубін П.П. 40. Хрипунов Л.І. 
17. Загнітько Г.І. 41. Чистота Н.П. 
18. Келюх М.О. 42. Чирков Я.В. 
19. Капустіна Г.Л. 43. Чумак О.Я. 
20. Левченко М.П. 44. Швед Т.М. 
21. Лупашко П.Ф. 45. Шабас Ф.Ф. 
22. Мар’яненко Б.С. 46. Шацило Я.М. 
23. Мінялова Т.О. 47. Швець В.С. 
24. Михайлець Т.М. 48. Барткова Г.К.*2 

 
За неявку на навчання виключено зі складу студентів І-го курсу осіннього 

прийому культур-технічного факультету 5 осіб: Бернадіна О.П., Береза Ю.Ю., Гріш 
В.М., Колісніченко П.В., Шманцер В.Р. 

Третім пунктом даного наказу затверджено список студентів Київського 
Робітфаку денної форми навчання осіннього прийому. На перший курс – 45 осіб (в т.ч. 
студента Тищенко Г.К. як такого, котрого залишено на другий рік навчання, – прим. 
авт.). На другий курс прийнято 67 осіб. Сімох осіб осіннього прийому відраховано зі 
складу студентів Робітфаку через те, що не прибули на навчання. Склад другокурсників 
денного Робітфаку весняного прийому затверджено числом 86, а третьокурсників – 71. 
                                                 
1 Збій в нумерації – №83 пропущено помилково, а тому наявних 90 чоловік подано, як 91 і Фабібулін О.С. йде під 84 номером. 
2 * – Студенти, яких залишено на повторний курс (другорічники) 
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Склад другокурсників денного Робітфаку весняного прийому затверджено числом 86, а 
третьокурсників – 71. 

Таким чином, на денному Робітфаці КІМІ загальна кількість студентів по курсах 
була такою: 

І курс – 45 осіб;  
ІІ курс – 153 особи;  
ІІІ курс – 142 особи. 

______________ 
всього: 340 осіб. 

 
В групи вечірнього Робітфаку зараховано (без шістьох осіб, котрі не з’явились на 

навчання): 
І курс – 0;  
ІІ курс – 24 особи;  
ІІІ курс – 24 особи. 

_____________ 
всього: 48 осіб. 

Отже, на Робітфаці при КІМІ в 1930-31 навчальному році приступило до 
навчання 388 осіб. 

В групи Березанського вечірнього Робітфаку зараховано 29 першокурсників та 29 
другокурсників. Всього 58 осіб. 

Таким чином, прийомна кампанія в КІМІ у 1930 році попри всі труднощі 
відбулася, забезпечивши інститут контингентом студентів, котрі 
випускатимуться не через чотири роки, а, як покаже час, вже через п’ять років. 

 
16. Життя інституту в листопаді: проблеми, труднощі 

та розв’язання чергових завдань 
 

Дещо визначившись із контингентом студентів та затвердивши його, в другій 
декаді листопада адміністрація КІМІ продовжувала комплектувати штат інституту у всіх 
своїх підрозділах. Однак, на порядку денному у керівництва постали більш нагальніші 
питання, які потрібно було оперативно вирішувати – це низка проблем та труднощів, з 
якими в силу різних обставин зіткнувся інститут. 

Оскільки, навчання студентів інституту на двох його факультетах з 14 листопада 
почало проводитися в другій половині дня (відомості із службових записок завідуючих 
меліоративного та культур-технічного факультетів, – прим. авт.), то адміністрації 
терміново довелося перебудовувати режим і порядок роботи всього інституту. 

Зокрема, з 15/ХІ для швейцарів встановлювалася 8-годинна варта. Для секретарів 
факультетів Шаблінської Е.М. (меліоративний ф-т) та Булищенко Т.М. (КТФ) робочий 
день розпочинався о 9 год. ранку і тривав до 14.00 включно, потім продовжувався з 18.00 і 
до 21.00. За роботу на факультетах у вечірні години, починаючи з 16/ХІ-30 р. 
вищезазначеним секретарям встановлено надбавку до зарплатні у розмірі 50% від 
місячного посадового окладу – Наказ №66 директора КІМІ від 16/ХІ-30 р., п. 5. 

З огляду на те, що скупі рядки наказів не дають ніяких конкретних пояснень про 
причину реорганізації внутрішнього розпорядку інституту, то ми можемо припустити, що 
та кількість студентів, яка виявилася восени в стінах КІМІ, аж ніяк, мабуть, не поміщалася 
одночасно в аудиторіях тих приміщень, якими володів інститут на вул. Рейтарській та на 
вул. Нероновича. Це – по-перше. По-друге, у п. 9 Наказу №66 висловлюється догана 
десятникові Сайкову І.В. за недбалість до своїх посадових обов’язків, бо він зірвав всі 
терміни виконання та завершення ремонтних робіт в інституті і студентській їдальні 
зокрема. Таким чином, непідготовленість приміщень для навчального процесу також мала 
вплив на вимушену перебудову ритму і ладу внутрішнього життя. 
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З 11 по 17 листопада в Харкові відбувся з’їзд директорів інститутів та їхніх 
заступників. Директора КІМІ Луковського, щоб взяти участь в роботі цього форуму, було 
відкликано із профвідпустки, в яку він перед цим пішов. Луковський та його заступник 
Шиманський І.Є. отримали службове відрядження до Харкова, залишивши “на 
господарстві” Відавського П.М. – заступника директора КІМІ по адміністративно-
господарській частині. 

Призначення з 16/ХІ тов. Янківського Д.Й. на посаду нового завідуючого 
будинками інституту спонукали дирекцію влаштувати перевірку всього майна, яке 
зберігалося в коморі інституту. В обов’язки Янківського Д.Й. увійшла іще й 
відповідальність за увесь стан господарства КІМІ. Оплата праці за його роботу 
передбачала винагороду 150 крб. в місяць. Новий завгосп був відряджений до КІМІ із 
парткому м. Києва (посвідчення про це за №1718 було видане парткомом від 16/ХІ-30 р., – 
прим. авт.). 

Виконуючий на той час обов’язки директора КІМІ тов. Відавський призначив 
комісію для інвентаризації майна комори в складі т.т. Кравченко А.М., Гоженко та 
Березовчука. Комісію очолив тов. Березовчук, котрому наказувалося здійснити 
перевірку на протязі чотирьох днів, після чого акт перевірки потрібно було подати 
дирекції інституту для його затвердження. 

В цей час в робочому порядку на вакантні посади в штатному розписі інституту 
відбувається низка кадрових призначень: 

 
 1. Кельман Б.Л.  Завідувач особистим складом (з 12/ХІ) 150 крб. на місяць 
  (Наказ №66 від 16/ХІ-30 р., п. 1);  
 2. Брезгунова М.П.  ІІ-й бібліотекар 55 крб. на місяць 
  (Наказ №66 від 16/ХІ-30 р., п. 2);  
 3. Розенберг Д.Я.  Завідувач навчальної частини денного та 

вечірнього Робітфаку при КІМІ (з 1/Х-
30); (Наказ №68 від 22/ХІ-30 р., п. 1); 

105 крб. на місяць 

 4. Шкабара Петро 
Степанович  

Позаштатний професор із курсу 
аерофотознімання на ІІІ к. Земфаку  

погодинна оплата за 
відпрацьовані год. 

  (Наказ №68 від 22/ХІ-30 р., п. 5);  
 5. Лукашевич П.Л.  Штатний викладач фізкультури  
 6. Безруков А.П.  Штатний викладач фізкультури  
  (Наказ №68 від 22/ХІ-30 р., п. 6).  

 
На підставі рекомендацій НКЗС від 21 листопада 1930 р. (лист №702/1) 22 

листопада в бібліотеках інституту та робітфаку мав здійснитися перегляд книжкового 
фонду. Мета такої “ревізії” – “вилучення непридатної наукової та політичної літератури”. 
Для цього створювалася комісія під головуванням тов. Бородайка та її членів – тов. 
Браницького і представників профкому та партійного бюро інституту. В подальшому 
подібна практика “чисток” бібліотечних фондів стане невід’ємним супроводом ходу 
історії нашого навчального закладу аж до проголошення незалежності України в 1991 році 
ХХ століття… 

В світлі рішень Харківського з’їзду директорів ВНЗ перед КІМІ постала низка 
завдань, про шляхи вирішення яких говорилося на нараді керівництва інституту 20 
листопада 1930 року, де були присутні: т.т. Луковський, Відавський, Шиманський, 
Шкабара, Браницький, Бородайко, Люмкіс (від М/К), Костовський (4 курс Меліофак), 
Пінчук та Пожарський. 

Рішення наради лягли в основу Постанови №69/11 директора КІМІ від 20/ХІ-30 
р.: 

1. Про достроковий випуск студентів 4 курсу основних факультетів інституту. 
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а) Постанова про те, що робочі плани для 4 курсів, на яких 50% студентів 
виходять на достроковий випуск, мають бути перескладеними до 10/ХІ – не виконана. В 
діях завідувачів факультетів проф. Шкабари та тов. Браницького дирекція вбачає 
неприпустиме ставлення “до справи своєчасного готування кадрів для народного 
господарства”. 

б) Вищезазначеним керівникам факультетів за це оголошується зауваження. 
в) Здати для керуючого справами 21 листопада до 13.00 списки студентів 4-х 

курсів з розподілом їх на дві групи та розроблені робочі плани. 
2. Про майбутній весняний та осінній прийом до інституту. 
Згідно доповіді Зав. Робітфаком т. Бородайка про підготовку кадрів до вступу в 

інститут з’ясувалося, що за планом для майбутнього весняного прийому передбачається 
підготовка двох груп: одна – ударна із 22 чоловік, друга – група третьокурсників із 24 
чоловік. Всього – 46 чоловік. Для осіннього набору в КІМІ готуються одна група ІІІ курсу 
із 25 чоловік, одна група ІІ курсу із 21 чоловіка та одна група 4-го курсу із 25 чоловік – 
загальним числом 71 чоловік. Отже, із вищесказаного випливало, що: 

а) програми мають бути перебудовані так, аби дві групи, котрі готуються для 
весняного прийому, цілком завершили своє навчання до 15 березня 1931 року; 

б) для перебудови програм для цих груп Зав. Робітфаком із Зав. Навчальною 
частиною мають скликати нараду викладачів, на якій би вирішилося, як усунути 
розбіжності, безсистемність проходження матеріалу та встановити, що саме і в якій 
послідовності має вивчатися цими групами; 

в) з метою виявлення резервів для комплектації груп весняного набору терміново 
налагодити зв’язок із меліоративними технікумами, будівельними, землеустрійними та 
деякими агротехнікумами, щоб вирішити з ними питання про можливість формування 
груп для підготовки їх до весняного набору в КІМІ. 

3. Про матеріальне забезпечення студентів. 
На підставі інформації від заступника директора по госпчастині т. Відавського 

справа про матеріальне забезпечення студентів виглядає наступним чином: 
а) в жовтні на стипендію отримано близько 22 тис. крб. асигнувань. За цей час 

видано більш, як 26 тис. крб.; 
б) всіх одиноких студентів житлом забезпечено. Не забезпечено лише – 5 

сімейних студентів. Студентів, яких поселено у гуртожитки ЦБПС, розміщено без усякої 
системи, що негативно позначиться на їхньому навчанні; 

в) для харчування студентів відкрито лише один буфет. Завершення будівництва 
їдальні затримується через відсутність потрібних матеріалів. Хоча з дня на день їдальня 
буде вже здана і на її відкриття вже отримано наряд від Сорабкопу, умови для початку 
роботи закладу громадського харчування ще не сприятливі. 

Із вищесказаного дирекція дала такі пропозиції: 
1) До 25/ХІ закінчити вирішення питання про стипендії, виходячи із нових ставок 

за постановою ЦВК СРСР. Зважаючи на те, що недоотримання потрібної суми кредитів 
для виплати стипендій може потягти за собою відсів студентів, для розв’язання цієї 
справи делегувати до НКЗС представника КІМІ з відповідними матеріалами. 

2) Доручити т. Відавському здійснити обстеження побутових умов студентів. До 
цієї роботи залучити громадські та професійні студентські організації. З огляду на те, що 
студентів поселили недавно, то перед Міськрадою варто порушити питання про потребу в 
заміні наданих помешкань та перепоселенні в гуртожитках так, щоб витримувався 
принцип не скупчення просто студентів, а за ознакою приналежності їх до того чи іншого 
інституту. 

3) У зв’язку з тим, що терміни відкриття їдальні переносяться, т. Відавському 
було доручено поставити питання перед відповідними установами, щоб вирішення цієї 
справи пришвидшилося. 
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4) Для того, щоб налагодити роботу буфету на Робітфаці, тов. Відавському 
доручалося домовитися із Профкомом Робітфаку про те, аби найняти буфетницю і 
використовувати для харчування студентів 200 відпущених пайків. Для контролю видачі 
продуктів харчування вибрати ревізійну комісію. 

4. Про осінній набір до Робітфаку. 
Групи Робітфаку, які знаходяться в Києві, недоукомплектовані на 92 чоловіки. Зав. 

Робітфаком тов. Бородайко доручено вжити відповідних заходів, аби запланований 
контингент було набрано, залучаючи до роботи громадські організації та “поставити 
перед Профрадою питання про індиферентне ставлення до цієї справи з боку виробничих 
підприємств”. Тов. Бородайко з цього приводу повинен був скласти доповідну записку та 
адресувати її Профраді. 

5. Про кафедри інституту. 
Товаришам Шиманському, Браницькому та Шкабарі було доручено негайно на 

протязі 4 днів розробити питання про організацію та створення майбутніх кафедр 
інституту і цей проект надіслати для розгляду та затвердження до НКЗС. 

 
*** 

Вирішення низки господарських, фінансових, та організаційних питань 
відображено в наказах та постановах по КІМІ останньої декади листопада. 

Так, в тексті Постанови №70/12 директора інституту від 24/ХІ-30 р. подана 
інформація про стан справ інституту по господарству, зміст якої прозвучав на технараді 
господарчої частини, де були присутніми Відавський, Янківський, Сайков, Нікіфоров 
та Пожарський. 

У своєму звіті директору КІМІ т. Сайков зазначив, що за планом ремонтних робіт 
ремонти закінчено. Проходили вони задовільно – “деякі за урочним положенням, деякі ж 
за ціни вищі (пофарбовання вікон, дверей, панелів). Умови складалися словесні”. 

Водопостачання перевірено, проте ремонти виконані не всі через брак потрібних 
частин. 

Система опалення, крім фізичного кабінету, перевірена ще в серпні. Вона в 
порядку. Про несправність котла з’ясувалося пізніше, як і про несправність радіаторів по 
фронту будинку №37. “Ремонт згаювався несвоєчасним звільненням приміщень для 
переведення ремонтів”. 

Ремонти на Робітфаці, крім вбиральні, закінчено. Проте звіт про вартість робочої 
сили, про кількість робочих днів та будматеріалів і їхні витрати ще не складено. 

Пропозиції для т. Сайкова: 
1. На нараду, котра відбудеться 27/ХІ о 14.00, принести вичерпуючі відомості 

стосовно виконаних ремонтних робіт. А саме: про вартість робочої сили, тривалість робіт, 
кількість матеріалів з розрахунком та розподілом їхніх витрат. 

2. Зібрати і подати письмово оформлені відомості про здачу урочної роботи, 
додавши до них виконавчі кошториси або акти. 

3. Скласти окремий акт про виконання ремонтних робіт в приміщеннях Робітфаку 
(“переборка, кронштейни, затушовка вікон, вставка шкла в вікна”), крім вбиральні. 

4. Прибрати і перенести до підвалу всі матеріали з 1-ої кімнати, розташованої на І 
поверсі флігеля (Рейтарська, 37). В двох інших кімнатах вимити і погрунтувати панелі. 

Тов. Янківський доповів, що за останні дні він виконав наступне: 
– попередньо домовився про їдальню в Соробкопі, завтра угода має бути 

підписаною. Роботу їдальні дозволять після того, як для неї виготовлять термоси. 
Соробкоп рекомендує звернутися безпосередньо на фабрику емальованого посуду, щоб 
зробити замовлення на їх виготовлення. Доставка їжі з їдальні Соробкопа відбуватиметься 
за рахунок інституту; 

– інститут ще якось має отримати виділене для нього спецвзуття; 
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– звільнення приміщення Кравцова (житлова площа пожильця в будинку 
інституту, – прим. авт.) затримується через відсутність т. Грищенка; 

– для опалення приміщення Робітфаку за оплату 60 крб. на місяць домовлено з 2-
ома студентами. Дров нарізано до 300 пудів; 

 – стільців (мають бути віденські) у Соробкопі ще не закуплено “за браком їх у 
склепах”; 

– кладовку прибрано. 
Пропозиції т. Янківському: 
1. Скласти угоду з візником про доставку обідів до їдальні. 
2. Погодити з профкомом справу про відрядження на фабрику емальованого 

посуду довіреної особи, щоб та уклала угоду на виготовлення термосів. 
3. Підшукати для перевезення обідів однокінну платформу, або ж придбати нову. 

Купити збрую. Для придбання коня тов. Янківський відряджається на конезавод в 
Бровари. Для цього заготовити відповідну вимогу. 

4. Викупити спецвзуття. 
5. Спільно із контрольною комісією по харчуванню налагодити роботу їдальні в 

дві зміни, з розрахунку харчування на 300 осіб в день (за умовою). 
6. Прослідкувати, щоб ремонти на Робітфаці негайно завершити. Тов. 

Відавському звернутися до Цивільбуду за цементом та олією. 
7. Все майно, придбання якого передбачено кошторисом в цьому кварталі, 

закупити до 1/І-31 р., а саме: придбати 100 стільців, отримати із Ленмістечка 3 
лабораторні столи (їх погодився передати КІМІ Інститут механізації, – прим. авт.), 
згідно заявок тов. Шиманського придбати 3 шафи, 2 креслярські дошки і т.п. 

8. До 27/ХІ повністю обладнати лабораторію проф. Віленського. 
9. До 26/ХІ з приміщень на вул. Жертв Революції перевезти табурети для 

військового кабінету, решту майна доставити на вул. Рейтарську, 37. 
Майно Колгоспкадрів (колгоспні курси, які арендували в КІМІ площу, – прим. авт.) 

описати, скласти в приміщенні на вул. Жертв Революції і опечатати. 
10. Пожвавити роботу по ревізії комори, склавши про ревізію відповідного акта. 
11. Пожвавити роботу комісії, яка здійснює інвентаризацію майна в інституті. 
12. Разом із тов. Нікіфоровим до 27/ХІ скласти і подати на затвердження 

інструкцію по внутрішньому розпорядку інституту та розподіл за ним обв’язків всього 
підлеглого техперсоналу. 

13. Викупити вугілля. 
14. Згідно словесних розпоряджень т. Відавського, взяти під контроль процес 

звільнення приміщень інституту від приватних пожильців. Стягнути з них плату за 
користування опаленням згідно вимог обов’язкової постанови міської ради. 

15. Разом із тов. Пожарським скласти позовні заяви до суду про виселення 
неплатників за проживання та про виселення гр. Гартвіга та Заремби. 

16. Терміново навести лад в коморі інституту. 
17. Запросити на постійну роботу в інститут столяра і слюсаря. 
Тов. Нікіфоров присутнім повідомив, що з приміщень по вул. Жертв Революції 

перевезено 15 довгих ослонів, 4 столи і передав їх у військовий кабінет, а також перевіз 
110 ковдр, 4 матраци, 2 ліжка та 4 наволочки, що належали Колгоспкурсам. 

Не зроблено вішалок для роздягальні та баків для води. 
Пропозиції т. Янківському: 
1. Обладнати до 27/ХІ “у сутерині, де була комора”, гардероб для студентів. 
2. Поставити 4 баки для води по одному на поверсі та плювачки, які також 

замовити на фабриці, де виготовлятимуть термоси. 
3. Переглянути навантаження прибиральниць та обміркувати питання про 

можливість закриття вбиральні на першому поверсі інституту. Освітити та впорядкувати 
вбиральню на подвір’ї в підвалі, якою користуватимуться відвідувачі буфету. 
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4. Стягнути гроші з курсів рибників за користування приміщенням. Бухгалтерії 
разом із т. Яновським розрахуватися з курсами. 

5. Стягнути гроші з Текстильного інституту за 6 класних дощок та 2 вітрнини. 
Під текстом постанови стоїть підпис Відавського, який головував на цій 

технараді, так як виконував обов’язки директора КІМІ на час перебування останнього у 
профвідпустці. 

 
*** 

28 листопада тов. Відавський підписує два накази по інституту – №71 та №72. 
Тексти цих документів охоплюють низку питань, які відображають деякі сторони 
внутрішнього життя КІМІ і тим самим розкривають ширше їхній зміст. 

З Наказу №71, п. 1 дізнаємося, що в інституті організовується оркестр. Із заяви 
військового керівника, яка послужила підставою для наказу (на посаду керівника оркестру 
з 10.09.1930 р. призначався т. Аксененко К.Т. з оплатою праці 80 карбованців на місяць), 
можна здогадатися, що мова йдеться про майбутній духовий оркестр, без якого парадні 
марширування просто не можливі. 

Військовий керівник в своєму рапорті до дирекції просив внести зміни до Наказу 
№66 від 16/ХІ п. 10, на що вказує п. 3 Наказу №71, за яким т. Котляр І.Є. вважатиметься 
на посаді позаштатного професора з політроботи при кафедрі військового навчання, а т. 
Любицький М.М. – на посаді “викладавця стройового навчання” Робітфаку інституту. 

Ряд звільнень з посад зафіксовано в п. 2, 4 та 5: т. Дістербаха – тимчасового 
рахівника – за закінченням тимчасової роботи з 9/ХІ; т. Каплунова Р.С. – асистента з 
техкреслення – згідно його заяви з 28/ХІ (на його місце призначається з цього ж числа т. 
Боярчук П.К., – прим. авт.); 28/ХІ з посади бухгалтера звільняється згідно з проханням т. 
Гоженко М.Г. 

На місце т. Гоженко М.Г. з 29/ХІ-30 призначається т. Кравцов С.Т. з окладом 
150 крб. на місяць з додержанням 2-тижневого випробувального терміну, про що фіксує п. 
6 цього наказу. Наступний п. 7 відзначає про призначення з 28/ХІ на посаду реєстратора т. 
Галабудську О.К. з оплатою 50 карбованців на місяць і також з додержанням 2-
тижневого випробувального терміну. 

Два останні пункти цього наказу цікаві тим, що проблеми поведінки студентів 
стають прецедентом для категоричних розпоряджень дирекції, як от п. 8: “Суворо 
забороняється студентам голосно розмовляти та співати пісень підчас лекцій в 
коридорах та в сусідніх аудиторіях, де провадиться навчання”. Та п. 9, в якому 
студентові-першокурснику з Меліофаку Лебедєву П. оголошується догана за те, що він 
палив на коридорі, не зважаючи на вивішену там об’яву про заборону паління. 
 

*** 
Наказ №72 від цього ж таки 28 листопада 1930 р. стосувався виключно студентів. 

18 параграфів можна згрупувати у коло з кількох питань: 
1. Винесення доган: 

– Старжинському А.І. (ІІІ к. Земфак) за невідвідування лекцій з початку 
навчального року, що не погоджено з дирекцією інституту – сувора догана з 
попередженням та занесенням до особової справи (п. 1, підстава: протокол №3 засідання 
виробничої комісії ІІІ к. Земфак від 17/ХІ-30 р.); 

– Дубінському О.П. (І к. Меліофаку весняного набору) “за приховування 
соціального стану батьків” – сувора догана з попередженням та занесенням до особової 
справи. Даного студента цим же наказом (п. 9) знову поновлено в правах студента на 
підставі резолюції заступника директора від 27/ХІ на витязі з протоколу №2 засідання 
Центральної апеляційної комісії від 21 /ХІ-30 р. 

2. Виключення з інституту: 
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– Піотровського В.Є. (ІІІ к. Земфак) за невідвідування лекцій з початку 
навчального року (п. 2, підстава: протокол №3 засідання виробничої комісії ІІІ к. Земфак 
від 17/ХІ-30р.); 

– Студентів І к. Меліофаку весняного набору на підставі службової записки 
секретаря студсправ від 24/ХІ за невідвідування навчання (п. 12) – 4 осіб; 

– Макаренка С.Д. (ІІ к. Земфак) як попівського сина (п. 3, підстава: протокол №3 
засідання виробничої комісії ІІ к. Земфак від 17/ХІ -30 р.); 

– 4 осіб студентів ІІІ к. Земфак (п. 13) – “як соціально-чужих елементів”. 
3. Затвердження списків студентів вечірнього Робітфаку в Кагарлиці (п.14): 

– на І курс – 36 осіб; 
– на 3 курс – 29 осіб. 

4. Переводи до інших інститутів: 
– Яржемського В.А. (І к. Культур-технічного ф-ту) – до Одеського інженерно-

меліоративного інституту (п. 4, підстава: резолюція заступника директора КІМІ від 26/ХІ 
на відношенні з ОІМІ); 

– Ускова В.Т. (І к. Меліофак осіннього набору) – до Енергетичного інституту 
(п.18, підстава: резолюція заступника директора КІМІ від 1 грудня 1930 р. на заяві 
Ускова). 

5. Зарахування до КІМІ: 
– Студента Соловйова Н.М. на І к. за переводом з Харківського землевпорядного 

інституту (п. 15, підстава: резолюція заступника директора КІМІ від 27/ХІ на відношенні з 
КЗІ); 

– Студента Ткаченка І.В. на І к. весняного набору з 28/ХІ (п.16, резолюція 
заступника директора КІМІ від 27/ХІ на відношенні з Держрибтресту); 

6. Відрахування з інституту за власним бажанням: 
 – Студент І к. Меліофаку Чепик Н.Л. (п. 5, резолюція заступника директора 

КІМІ від 18/ХІ на заяві Чепика). 
7. Надання відпусток студентам: 

– Іванченку В.Ф. (ІІ к. Меліофаку) з 13/ХІ-30 по 1/І-31 у зв’язку з проходженням 
ним військової перепідготовки (п. 11, резолюція заступника директора КІМІ від 16/ХІ на 
заяві Іванченка); 

– 3 студентам – на час хвороби та 2 студентам – академвідпусток на річний термін 
по причині потреби в тривалому лікуванні та реабілітації після нього (п.п. 6, 7, 8, 10, 17). 

 
*** 

29 листопада відбулася нарада, в роботі якої брали участь т.т. Відавський, 
Шиманський, Браницький, Чижун, Грудзінський, Янківський та Пожарський. 
Приводом для їхнього скликання став директивний лист від 24/ХІ-30 №20/4, в якому 
давалася вказівка, як розподіляти державні кредити в навчальному закладі. Для учасників 
зібрання виявився незрозумілим один абзац із цього листа про виплату зарплатні 
педперсоналу: “треба вартість зарплатні вираховувати до 15/ХІІ-30 р., вираховуючи 
зарплатню педперсоналові з дійсної кількости професорських, доцентських та 
асистентських годин, та вартости їх за вищенаведеним запасом без вартости зарплатні їх 
по робітфаках”. Власне незрозуміло те, як виплачувати гроші педперсоналу штатного 
складу, що фактично ще не розпочав своєї роботи, тому що навантаження для нього 
розподілили на наступні періоди навчального процесу. 

По питанню про розподіл кредитів на зарплатню постановили: через бухгалтерію 
з’ясувати практику розподілу зарплатні педперсоналу по інших інститутах та доручити 
представнику профкому поїхати у відрядження до Харкова для отримання там 
роз’яснення щодо правильного трактування вищезгаданої директиви НКЗС. 

Згідно доповіді т. Грудзінського держкредити НКЗС для інституту 
переказувалися наступним чином: 
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1. На жовтень – 33 988 крб. 
2. На жовтень-листопад 1930 року – 103 786 крб. 
За цей час витрачено – 34 758 крб. 

Залишилось – 103 016 крб. 
Витрати здійснювалися наступним чином: 

– на фізичний кабінет – 240 крб.;  
– на військовий кабінет – 1 140 крб.; 
– на навчальні меблі – 637 крб.;  
– на бібліотеку – 1 200 крб.; 
– на кабінет ґрунтознавства – 617 крб.;  
– на кабінет креслення – 117 крб.; 
– ботанічний кабінет – 50 крб.;  
– кабінет гідравліки – 460 крб.; 
– хімічний кабінет – 106 крб.;  
– геодезичний кабінет – 67 крб.; 
– геологічний кабінет – 150 крб.;  
– різні витрати – 355 крб. 

______________ 
разом: 5 139 крб. 

 
З цих сум залишилося невикористаними 9 000 крб. та 1 500 крб. – на придбання 

навчально-допоміжних меблів. 
Ці кошти було вирішено розподілити так: 
– на фізичний кабінет – 200 крб.; 
– на кабінет ґрунтознавства – 3 000 крб.; 
– на кабінет ботаніки – 200 крб.; 
– на кабінет гідравліки – 1 000 крб.; 
– на хімічний кабінет – 1 500 крб.; 
– на кабінет геодезії – 400 крб.; 
– на кабінет будівельної механіки – греблі – 300 крб.; 
 – 500 крб.; 
– на кабінет осушення – 300 крб.; 
– на військовий кабінет – 700 крб.; 
– на кабінет гідрології – 300 крб.; 
– на бібліотеку – 1 700 крб.; 
– на устаткування майном навчального характеру – 400 крб. 

________________ 
 разом: 10 500 крб. 

 
Рішення даної наради увійшли в Постанову №73/13 директора КІМІ від 29/ХІ-30 

р. 
 

17. Кафедральне питання 
 
Згідно проведеній уніфікації вищої освіти в СРСР, з 1 грудня 1930 року в 

структурі КІМІ з’явилися кафедри, перший попередній перелік яких затверджено в 
Постанові №75/14. Ера предметно-циклових комісій відходила в минуле. Дані комісії 
залишилися на Робітфаках та у технікумах при Методкомі, на чолі якого був заступник 
директора по навчальній частині того чи іншого освітнього закладу. 

 Якийсь час в КІМІ, як і в інших вузах, кафедри переживали період свого 
формування та становлення. Це був непростий процес і не одного року, а тому не потрібно 
із сучасним “аршином” понять братися оцінювати ту епоху. Підходи мають бути зважені і 
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опиратися на численні документи та матеріали – лише тоді стануть зрозумілими процеси 
численних перетворень. 

Якщо раніше, починаючи з 1918 року, коли в країні Рад більшовики скасували 
університетський тип вищої освіти, а самі університети закрили, в переважній своїй 
більшості дослідницькі кафедри трансформувалися в осередки майбутніх науково-
дослідних інститутів і практично до навчально-освітньої сфери ніякого відношення не 
мали. В дослідних лабораторіях, які визначали базовий потенціал кафедр для дослідів чи 
експериментів, студентів не було. Свої лабораторні та практичні роботи студенти 
виконували в лабораторіях при навчальному закладі. Обслуговував процес занять 
студентів кваліфікований служник, а не технік-лаборант, як у лабораторії кафедри. Якщо у 
кваліфікованого служника могло і не бути середньо-спеціальної освіти, то у техніка-
лаборанта освіта повинна відповідати займаній посаді. Нерідко техніки-лаборанти мали 
інженерну або технологічну освіту. Наукові співробітники кафедр працювали над 
розробкою різних теоретичних і практичних питань у числених галузях науки, 
впроваджуючи результати своїх досліджень на практиці, а також готували аспірантів 
(ними часто були ті ж техніки-лаборанти). Це традиційний шлях поповнення корпусу 
науковців для власних потреб дослідницьких кафедр та НДІ. Заробляючи для себе кошти 
та на свій розвиток, нарощуючи таким чином лабораторно-матеріальну базу, кафедри за 
угодами, укладеними з підприємствами чи іншими замовниками, спрямовували 
інтелектуальний потенціал своїх співробітників на вирішення конкретних задач. Яким був 
запит – такою була і пропозиція. 

Багато співробітників науково-дослідних кафедр чи інститутів працювали 
сумісниками в низці навчальних закладів, коли до того примушували обставини життя, 
або ж через брак викладачів з певних навчальних дисциплін самі інститути запрошували 
на вакантні посади кваліфікованих інженерів, техніків чи відомих науковців. Тому 
професорські чи доцентські посади часто займали фахівці, які ще не мали захищених 
робіт відповідного наукового ступеню. Так чи інакше, проте науково-дослідні кафедри та 
НДІ для ВНЗ були чи не єдиним джерелом поповнення викладацьких кадрів в період 
їхнього тотального дефіциту у 20-30 рр. ХХ ст. Лише в 1934 р., коли було відновлено 
роботу університетів, поступово почала вирішуватися проблема із забезпечення вузів і 
технікумів викладачами. Інститут аспірантури відійшов у минуле, тому що при багатьох 
навчально-освітніх закладах було відкрито свої аспірантури, а при НДІ – аспірантури 
вищого типу. 

КІМІ не був виключенням в цій типовій картині загального стану справ, а тому 
затвердження кафедр із розподілом між ними навчальних дисциплін в перспективі підніме 
на гідну висоту як саму науку, так і тих, хто її творив, а також сам освітній процес, адже 
яке сузір’я науковців, то такий і ВИШ. 

Отже, перший попередній склад кафедр КІМІ станом на 1/ХІІ-30 р. визначився так: 
 

№ Назва кафедри Дисципліни Керівник 
 

1 Осушення 1. Осушення Акад. Оппоков1 
  2. Регулювання річок  
  3. Торфова справа  
  4. Кошторисна і технічна звітність  
  5. Рибоводні стави  
  6. Механізація меліоративних робіт  
  7. Кліматологія  
  8. Чужоземна мова  
2 С/г водопостачання 1. С/г водопостачання Проф. Краснітський 

                                                 
1 Див. додаток ІІІ в кінці розділу. 
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 та зрошення 2. Зрошення  
  3. Свердлові роботи  
3 Гідротехніки 1. Греблі Проф. Артем’євський 
  2. Закріплення ярів та пісків  
  3. Гідрологія  
  4. Гідрометрія  
  5. Рибоводні стави  
  6. Німецька мова  
4 Культур-технічних  1. Лукознавство та культура луків Проф. Шкабара 
 дисциплін  2. Спецрослинництво  
   3. Культура пісків та ярів  
   4. Техніка с/г та культур-техніка  
   5. Загальне рослинництво  
   6. Скотарство  
   7. Болотознавство та культура 

боліт 
 

   8. Ботаніка з болото-
торфознавством 

 

   9. Ботаніка з фітосоціологією  
  10. С/г машинознавство та 

мотокультура 
 
 

5 Гідравліки 1. Загальна гідравліка Проф. Сухомел 
  2. Спец. гідравліка  
  3. Смокові станції та гідросилові  
   установки  
  4. Елементи електротехніки та  
  електрифікація с/г1  
6 Геодезії 1. Геодезія Проф. Товстоліс 
  2. Топографічне рисування  
  3. Меліоративні вишуки  
7 Соцекономічних  1. Діалектичний матеріалізм Проф. Луковський 
 дисциплін  2. Національне питання  
   3. Політекономія  
   4. Сільськогосподарська економія  
  з економічною політикою  
   5. Економіка меліорації  
   6. Організація сільського 

господарства 
 

   7. Колективні сільські 
господарства 

 

   8. Сільськогосподарська 
статистика 

 

  9. Спецзаконодавство  
8 Ґрунтознавства 1. Ґрунтознавство Проф. Віленський2 
  2. Геологія  
  3. Гідрогеологія  
  4. Мінералогія  
9 Математики, 1. Вища математика Проф. Шиманський 
 фізики та хімії 2. Фізика  
  3. Хімія  
                                                 
1 Див. додаток ІV в кінці розділу. 
2 Див. додаток V в кінці розділу. 
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  4. Варіаційна статистика  
10 Будівельної  1. Теоретична механіка Проф. Данилевський 
  механіки  2. Міцність матеріалів  
   3. Статика споруджень  
   4. Залізобетон  
   5. Будівельні роботи і матеріали  
   6. Підмурки та фундаменти  
   7. Шляхи і мости  
   8. Інженерне рисування з  
   нарисною геометрією  
   9. Машинознавство  
  10. Технічне рисування  

 
Однак, ми пам’ятаємо, що є іще одна кафедра – кафедра військової підготовки, 

про створення якої було оголошено 16 листопада 1930 р., керівник Чижун Л.У. Так що 
список кафедр КІМІ в своєму переліку налічує одинадцять позицій. 

Серед керівників кафедр, на момент їхнього створення, із вченими званнями, які 
відповідають даним посадам, були академік Оппоков, професори Краснітський, 
Артем’євський та Віленський. У решти керівників наукові здобутки були ще не такі 
визначні, як у згаданих професорів, проте вони мали великий стаж роботи в науково-
дослідницькій та педагогічній діяльності (як от Г.Й. Сухомел, який з 1916 р. розпочав 
викладати ще в Київському с/г гідротехнічному училищі, як інженер дослідної 
лабораторії КПІ із опору матеріалів, – прим. авт.). Військовий керівник, Шкабара О.С. і 
Шиманський І.Є. хоча і були фахівцями своєї справи, маючи великий досвід 
адміністративної роботи, але вони не були удостоєні взагалі ніяким науковим ступенем. 
Мабуть, написання дисертаційної роботи та її захист ставилось їм на близьку 
перспективу… 

Щодо витоків та походження низки кафедр сучасного Національного університету 
водного господарства та природокористування згідно досліджених їхніх “родоводів”, то 
сьогодні найглибше коріння прослідковується у кафедри водогосподарської екології, 
геології та гідрогеології. 

В звіті за 1931-1934 рр. “Короткі підсумки роботи Інституту водного господарства 
УАН” (Праці Інституту водного господарства, вип. 3, УАН, К.: 1935, стор. 3) вчений 
секретар ІВГ Й.Т. Юркевич зазначав: “Інститут водного господарства УАН було 
засновано Наркоматом освіти УСРР в Києві на початку 1926 р. на базі науково-дослідної 
кафедри гідрології Київського Політехнічного Інституту, що існувала від 1922 р. під 
керуванням сучасного директора інституту водного господарства академіка Є.В. 
Оппокова. За дев’ять років свого існування інститут пережив ряд повчальних етапів свого 
розвитку. 

Характерною рисою пройдених інститутом етапів було: безупинне зростання 
інституту, збільшення з року на рік державних коштів на науково-дослідну роботу, на 
готування нових наукових кадрів, зміцнення матеріально-технічної бази й поруч з тим 
поступове підпорядкування роботи інституту соціалістичному планові, та наближення її 
до сучасних потреб соціалістичної реконструкції народного господарства…” 

Низка наукових співробітників, які працювали в КПІ до відокремлення від нього 
сільськогосподарського факультету, що у 1922 році перетворився на самостійний 
однойменний ВИШ, свій шлях в науку розпочинали інженерами чи техніками в 
експедиціях полковника Й.І. Жилінського та В.Є. Оппокова на Волині і Поліссі. Вони 
продовжили свою науково-дослідну роботу на кафедрах при Політехнічному інституті, 
адже КПІ (з 1922 р. – Індустріальний інститут, – прим. авт.) та КСГІ були об’єднані в 
єдиний Навчальний комбінат. Поєднуючи викладацьку та дослідницьку діяльність в 
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Комбінаті, з часом багато хто із науковців стали працювати і у інших навчальних закладах 
на посадах позаштатних доцентів, професорів, а то й асистентів. 

У багатьох доля склалася так, що свій вибір вони зробили на користь КІМІ. Проте 
не полишали й своєї кафедри, що розрослася в науково-дослідний інститут – ІВГ. Дехто 
ставав сумісником в структурах ІВГ, переходячи в КІМІ на постійну роботу. Інші ж – 
тривалий час в КІМІ так і працювали сумісниками. У кожного на те були свої причини. 

Колектив гідрологів, гідрогеологів та кліматологів увесь час тримався одного ядра, 
а тому послідовність і наступність у принципах дослідницької діяльності, у кафедральних 
традиціях, у навчально-освітній роботі та в творчих планах залишалась одна і та ж, де б 
згодом не працювали Оппоков, Дідковський, Огієвський, Вержиківський та інші – у 
ІВГ чи в КІМІ. Тим більше, що до 1930 р. ІВГ був підлеглий Укрнауці Наркомату освіти. 
Це пояснює те, чому згадані науковці з’явилися в навчально-освітніх, а не у виробничих 
установах. 

На 1931 рік ІВГ у своїй організаційній структурі налічував уже 8 відділів. З 1931 
по 1934 роки він був підпорядкований утвореному в 1930 р. Управлінню водного 
господарства при Раднаркомі УСРР (Укрводгосп ліквідований у І-ій половині 1934 р.). В 
травні 1934 р. ІВГ перейшов у відомство Держплану УСРР, а з кінця 1934 р. його 
передано до складу Української академії наук. 

Починаючи з другої половини 20-х років ХХ ст. у наукових та громадських колах 
розпочалася полеміка (не без політичного та ідеологічного забарвлення), яка згодом 
призвела до тривалого протистояння прихильників та супротивників відмежування 
меліорації від Інституту водного господарства. Соратники, однодумці та колеги 
Оппокова відстояли свою точку зору і вийшли переможцями в тій боротьбі поглядів на 
меліоративну справу. Принципи та бачення розв’язання проблеми Оппоков заклав в 
основу своєї громадської та наукової діяльності, яка спрямовувалася на розширення 
уявлення взаємозв’язку гідрології з меліорацією. Тому він і погодився з пропозицією 
очолити кафедру осушення в КІМІ, поєднуючи керівництво нею з основною роботою в 
ІВГ. Зазвичай на таку посаду сумісників не брали. Його студенти – це в майбутньому 
апологети істини, що меліорація без врахування даних з гідрології неможлива, а тому 
гідрологія має і повинна обслуговувати меліорацію, а не навпаки. З гідрологічних, 
гідрографічних та геологічних досліджень боліт Західного Полісся та Волині власне й 
розпочиналася ера меліорації на Україні та в Білорусії… 

Однак НУВГП став самостійним вищим навчально-освітнім закладом у 1930 р. і, 
виходячи з академічних принципів та ознак його внутрішньої структури, істинний літопис 
та визначення віку усіх кафедр має вестися із тих дат, що відзначені в архівних 
документах про їхню організацію та затверджений склад. Лише так буде збережений 
принцип історизму в життєписі нашого університету. 

 
18. Перший гучний скандал 

 
Про нього дізнаємося з тексту Постанови №78/15 директора КІМІ від 4/ХІІ-30 р. 

(стор. 120-124). Нижче приведемо сам текст постанови мовою оригіналу. Однак 
обмовимося, що на засіданні був присутній директор КІМІ тов. Луковський і приймав 
там активну участь, незважаючи на те, що в цей час перебував у відпустці. Справа 
надзвичайно серйозна – зірвано практику на ІІІ курсі культур-технічного факультету. 
Дирекція мала розглянути причини зриву практики та прийняти рішення, аби в 
подальшому уникнути подібних ситуацій. 

“Присутні: т. Луковський, Відавський, Шиманський, Шкабара, Березовчук, 
Швець, Трусь, Каминський, Пожарський. 

т. Березовчук: 
інформує, що навчальний плян ІІІ к. культ.-техфаку не відповідає вимогам 

виробництва та завданням партії. Мало відведено часу на практику та в пізній час. 
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Визнає пляна за шкідливого, вимагає перескладання. 
т. Швець: 
Обґрунтування в шкідництві кинуто, але його раніш треба обгрунтувать. 
Зачитує доповідну записку Директорові про збори студентів ІІІ курсу к.т. ф-ту від 

2/ХІІ-30 р. 
т. Шкабара: 
Заперечуючи т. Швецю – вимагає фактів з яких би видно було, що за пляном 

припущено ін-ві години та дисципліни. В пляні він визнає неув’язку. Уч. пляни привезено 
з НКЗС, чим і пояснюється, що їх попередньо не погоджено з Меліотрестом. Запитує, 
чому студенти не заперечували проти плянів весною, коли пляни розглядалися вперш 
просити нового пляну. Зараз розробляється, але його ще не закінчено. Дивується, чому 
студенти не переговорили з ним в справі плянів ще до винесення постанови. Закиди в 
шкідництві – не обґрунтовані. 

т. Трусь: 
Констатує, що з приводу вживання присланого з НКЗС пляну, що не відповідає 

вимогам сучасности і якого вживалося лише через те, що його прислано з Центру т. 
Шкабара сказав: “Скачи враже, як пан скаже”, що за словами Шкабари, він 
відмовляється від деканства, але коли його запрошено, “як спасителя факультету”, то він 
взяв на себе ці обов’язки, але не надовго, що він лише хотів допомогти проробити 
підготовчу до початку навчання роботу, розпочати навчання і далі “скинути з себе 
деканське ярмо”, а бути лише старшим товаришем, це б то професором. 

т. Шиманський: 
Запитує т. Шкабару чи він казав, що плян ні к чорту не годиться. 
т. Шкабара: 
Цього не було. 
т. Шиманський: 
Доповідає, що 3/ХІІ він був на ІІІ курсі к.-т.-факу. З’ясував, що для практики 

відведено не 34 доби, а 34%, що це помилка. Студенти зазначали, що на курс скотарства 
200 годин багато, але в дійсності введено цьому курсу 140 годин. Конкретно про плян 
студенти нічого не сказали. Скаржились на порядки викладання проф. Кашиним, який 
повторює уже знайоме їм. Практика дійсно припадає на пізній час, але це пояснюється 
тим, що навчання малося розпочати 15/ІХ і практика припадала на початок літа, але ж 
потім НКЗС, за клопотанням уряду Білоруської республіки, переніс початок навчання на 
15/ХІ, чим значно відсунуло термін початку навчання. 

Пляна погоджено з Трестом, при чому присутні були 4 особи з ін-ту. Після 
ознайомлення з ними тов. Бичківський сказав: “Ну, працюйте.” Студенти вважають, що 
практику будуть відбувати в Інституті, але це непорозуміння, практика буде на 
виробництві. Пропонує, щоб студенти дали зустрічний плян. Проф. Кашина призвати до 
порядку, а зайві години зняти. Треба оздоровити атмосферу на факультеті для чого 
пропонує перенести навчання на 3-му та 4-му курсах к.т. ф-ку на день, що дасть 
можливість навч. част. тісніше зв’язатись з цими курсами. Вважаю за потрібне, щоб 
Меліотрест погоджував практику з ін-том, щоб дотримувався затвердженого ним пляном, 
бо недодержання цього призводить до зриву роботи ін-ту. 

т. Каминський: 
Інформує, що відбулися збори курсу, на яких зазначалося, що практика в липні 

запізно, нема спецдисциплін. Комісія пробувала зв’язати цьогорічний плян з торішнім, але 
не могла, бо велика різниця (змінено час виробництва, велика різниця приділених 
дисциплінам годинах). 

На зборах декану т. Шкабарі пропонували, якщо плян не годиться, що визнав і 
декан, то скласти інший, а старого відкинути, хоча яго і затверджено. Тов. Шкабара казав, 
що будемо переводити в життя цей, бо іншого немає, а в січні він має склясти іншого, 
нового пляну, тоді й будемо його переводити. 
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Студенти визначили це, як шкідництво. Пропонували декану скласти нового 
пляну, але він сказав: “Хороше дело!” Після цієї наради т. Шкабара виїхав з Київа до 
Москви тижнів на два. 

Відносно терміну практики, а саме, що тривалість її буде 34 доби ми не повірили і 
пішли в Меліотрест до Бичківського, який заявив, що плянів наших не бачив, а що на 
практику Трест забере студентів не менше, як на 4 місяці. 

На зборах т. Шкабара сказав, що пляна погоджено не з Бичківським, а з 
Шиманським. 

т. Шкабара сам визнавав, що плян нікуди не годиться. 
Обвинувачення т. Шкабари в шкідництві т. Люмкіс, який був на зборах, назвав 

опортунізмом. 
т. Шкабара казав, що він відмовляється бути деканом і тому нічого робити не 

буде, а тов. Люмкіс заспокоював його. т. Шкабара казав, що він взявся спасати 
факультет, але мав лише налагодити справу, а потім він відмовляється: “У нас на 
факультеті безвластіє”, “У нас зірвалася практика”. 

т. Відавський: 
Запитує, чи було сказано: 1) Що плян нікуди не годиться, але його треба 

дотримуватись, бо його дано згори, бо як кажуть: “Скачи, враже, як пан скаже.” 2) що т. 
Шиманський винен в тому, що не сказав яке призначення факультету. 

т. Каминський: 
Відповідає, що про запрошення “як спасителя” тов. Шкабара говорив відносно 

виновника в не інформованості факультету теж щось говорилося. Відносно прислів’я, то 
було так: хтось із студентів до речі навів спочатку прислів’я “Скачи, враже, як пан скаже”, 
але до того додав ще й друге “Взявся за гуж, не кажи, що не дюж”. 

т. Шиманський: 
Допитує Каминського в чому різниця між плянами і показуючи їх доводить, що 

між ними майже нема різниці. 
т. Каминський: 
Заявляє, що це не той плян, який обговорювався в квітні. 
т. Шкабара: 
З’ясовує, що торік за розпорядженням Директора було перенесено 40 год. 

Кашина на цей рік. 
т. Луковський: 
Каже, що ці питання чисто практичного характеру, треба ж повернутись до 

принципових і ставити питання про викликання студентів із практики на навчання, а потім 
про повторне відрядження їх. 

т. Шиманський: 
З’ясовує, що це викликання було несподіваним розпорядженням НКЗС, щоб 

практику продовжити до 15/ХІ. 
т. Каминський: 
Зауважує, що після цього вже не всі улаштовувались знову на практику. 
т. Дайн: 
На засіданні профсекції говорилося, що плян нереальний і це стверджував 

Шкабара, але в той же час він повинен був передати його в життя. Секція не могла 
зрозуміти чому нам потрібен новий плян. 

т. Шкабара: 
Заперечуючи нереальності пляна констатує, що хиби в цьому були, їх то й 

доручено було йому виправити. 
т. Трусь: 
Запитує, хто із професури інформував студентство про плян та програми. 
т. Луковський: 
Запитує про який плян іде розмова – учбовий чи робочий. 
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т. Дайн: 
Не знає, але каже, що про той який затверджено Методкомом про нереальність 

його т. Шкабара сказав у висновку. 
т. Луковський: 
Запитує в чому т. Шкабара вбачає нереальність. 
т. Каминський: 
Він чув доповідь т. Шкабари на курсі. Про цю доповідь я й сказав, що це 

шкідництво, а т. Шкабара заявив: “Не розкидайтеся такими словами, бо за це 
розстрілюють”. В канцелярії програмів нема. 

т. Макаренко: 
На зборах 16/ХІ він і т. Шкабара визнавали нереальність плянів та 

непристосованість їх до виробництва. В Тресті казали, що студенти потрібні будуть з 
травня, а ми потрібних нам для практики дисциплін не пройдемо, бо їх відсунемо на 
кінець року. Ми висунули свій зустрічний плян. 

т. Трусь: 
Закидає т. Шкабарі, що він раз погоджувався, що пляни не годяться, а другий раз 

вже відкидає це. Деканат не розтолкував ІІІ курсу пляна, чим і викликано непорозуміння з 
практикою. Якщо т. Шкабара каже: “Скачи, враже, як пан скаже”, то курсу залишається 
лише пригати. Поведінка т. Шкабари щодо інформації студентів невитримана, 
безвідповідальна. 

Визнає погану організацію справи, а поведінку т. Шкабари неправильною, за що 
його треба притягти до відповідальності. 

т. Луковський: 
1. Без сумніву з боку Зав факультету проф. Шкабари замість того, щоби 

згуртувати студентів на факультеті для боротьби за якість ак. праці, за якість майбутніх 
кадрів, щоби загострити проблему, що поставлена перед нами з боку партії та Радвлади 
про кадри для нар. господарства у нашій дійсності, що безпосередньо здійснює ухвали про 
кадри та вирішувати цю задачу відповідним чином – Зав. факультету розмагнітив 
факультет, поставив його у безвідповідальний стан, заплутав усі кінці до нормальної 
організації учбової роботи та замазав усі задачі, що стоять перед факультетом. 

2. Заява Зав. факультету на зборах ІІІ курсу про те, що учб. плян не годиться, що 
він його виконує, бо так наказано, вираз – “Скачи, враже, як пан скаже” – з одного боку, а 
з другого замовчання того факту, є постанова директора з 31/Х про цілеве настемовлення 
факультету, про розробку нового учб. пляну й т.д. – свідчить за те, що пр. Шкабара у цій 
справі хотів дезорієнтувати студентів у їх ак. роботі, розмагнітити, замазати перспективу 
їх, як майбутніх фахівців соц. госп-ва і цим самим звести нанівець енергію студентства, на 
готування кадрів, а з другого боку дискредитувати дирекцію і-ту та відповідні держані 
органи у справі заходів про кадри. Таку поведінку належить кваліфікувати, як шкідництво 
у готуванні кадрів, як спробу у мутній воді половити рибку, як вилазку клясового ворога. 

3. Пр. Шкабара приступно халатно віднісся до оформлення учбового пляну 
факультету, що виникає з нової цілевої установки, що він мусів зробити за пропозицією 
моєю до 1/ХІІ, заявив на зборах, що “може до січня” пр. Шкабара це зробить – є не тільки 
не виконання свого обов’язку, але це є теж тенденція змазати роботу факультету, це є теж 
ворожа вилазка у справі готування кадрів. 

4. Це щодо учбового пляну факультету та керування готуванням кадрів з боку пр. 
Шкабари. Питання про робочий плян ІІІ курсу пр. Шкабара теж одягнено у “таємничу” 
маску. Робочий плян має ясну установку на кваліфікацію інженера-культур-техніка, що 
експлуатує споруди меліоративні та землі, що обслуговуються цими спорудами після 
висушки. Замість того, щоби показати цю установку та приняти конкретні пропозиції 
курсу щодо роб. пляну та мобілізувати увагу курсу на його виконання, пр. Шкабара каже, 
що цей плян не годиться. Це є теж ворожа вилазка. 
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5. Належить негайно в цю ж хвилину усунути від керування факультетом пр. 
Шкабару, який виявив цілковите контр-революційне керівництво факультетом, 
шкідництво у справі готування кадрів. 

6. Треба відмітити, що студентський колектив ІІІ курсу, цілком правильно відчув 
ворожі дії на факультеті та допоміг викрити їх. 

т. Трусь: 
Додає, що при обговоренні проекту нового пляну зробити доповідь про завдання 

культ.тех.фа-ту. 
т. Луковський: 
Питання про фуркації факультету поставити через Меліотрест перед НКЗС. 
т. Відавський: 
Констатувати, що Завфаку проф. Шкабара постанови про складання пляну культ-

техфаку не виконав, а в той же час додержувався старого пляну, який він вважав за 
неправдивий, що він не вжив заходів до того, щоб факультету було надано певне обличчя, 
що він вважав свою роботу за ярмо, яке бажав скинути, вважати таку поведінку пр. 
Шкабари за шкідництво, а його зняти з роботи Завфаку, а справу спрямувати до 
відповідних органів на розслідування. Відповідальність за культ.тех. факультет покласти 
на Заст. Директора навч. част. т. Шиманського. Плян пристосувати до студентства та 
виробництва. 

т. Шиманському доручається підшукати відповідну особу на посаду Зав. 
факультету. 

ПОСТАНОВА: 
1. Усунути негайно проф. Шкабару від керування факультету за його шкідницьку 

на факультеті роботу, що є не чим іншим, як вилазкою класового ворога на фронті 
готування кадрів. 

Справу про це передати на розслідування до відповідних органів. 
2. Пр. Шиманському приняти на себе керування факультетом під свою 

відповідальність. 
3. У робочому пляні ІІІ курсу внести, як зміну: поширення курсу висушки, 

включивши не тільки висушку, але й експлуатацію і монтаж споруд. 
Щодо інших змін, то пропонувати пр. Шиманському проробити їх та подати на 

ствердження на протязі 2-х днів. 
4. Щодо нового учб. пляну ф-ту, то пропонувати пр. Шиманському подати його 

проект до 10/ХІІ”. 
Вищеподаний мовою оригіналу повний текст постанови підписано заступником 

директора КІМІ т. Відавським. Ним же червоним олівцем поставлена резолюція: 
“Матеріали в цій справі передано до Зав. особ. Складу т. Крельмана”. 

Далі в архівній справі укладачами підшито документи, датовані з 9/ХІІ-30 р., а про 
подальші розпорядження директора на рахунок передачі матеріалів для розслідування 
справи проф. Шкабари О.С. нічого нема. 

Перед текстом Постанови №78/15 (стор. 120-124) на стор. 119 міститься записка 
до заступника директора КІМІ, власноручно написана Шкабарою: 

“Прошу Вашого розпорядження видати мені копії – 
1) постанову Директора від 4 цього грудня (весь протокол зборів) 
2) постанову Директора від 6/VІІ ц.р. 
3) постанову Директора від 25/ІХ ц.р. 
4) листування в справі заборони мені займати посаду декана [з] н/д інститутом с-г 

меліорації. 
9/ХІІ. 30 р. “підпис”. 
На записці зліва навскоси є віза Шкабари, адресовану керсправами інституту т. 

Пожарському, що копії зняти дозволено. Очевидно, колишній декан культур-технічного 
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факультету збирав документи, щоб виправдатися у суді та не бути засудженим за статтею 
про шкідництво і т.п. Карного кодексу України – що мало кому вдавалося. 

Що ж насправді сталося потім з Олександром Степановичем Шкабарою? Про 
це деяке уявлення дає один документ, знайдений в у справі, де зібрані матеріали за 1944 
рік (ДАРО, ф. Р-1188, оп. 8, спр. 7 “Докладные записки о состоянии Супойськой и 
Сульской болотных опытных станций после изгнания немецких оккупантов”. Начато: 
30/ХІ-44. Окончено: 14/ХІІ-44. На 59 листах, – прим. авт.). 

Серед матеріалів справи підшиті заяви колишніх працівників інституту, які 
сподівалися отримати в його стінах місце роботи, проте їм з різних причин було 
відмовлено. Головною ж причиною відмови заявникам було перебування їх на окупованій 
території. Самої заяви О.С. Шкабари нема, але є додаток до неї – автобіографія (стор. 5-
6 зазначеної справи, – прим. авт.), зміст якої, мабуть, і вплинув на рішення директора 
інституту Павла Андрійовича Скоблікова, незважаючи на те, що з комплектацією 
викладацьких кадрів у КГМІ були великі труднощі – іще тривала Велика Вітчизняна війна. 

Ось цей документ: 
“Жизнеописание. 

Имею от роду 58 лет. Родители мои были крестьяне-бедняки бывшей 
Минской губернии Пинского уезда, д. Горовата. Среднее образование получил в 
Киевском реальном училище, а специальное в Киевском Политехническом 
Институте, курс которого закончил по сельскохозяйственному отделению в 1910 
году. 

Работать начал в бывшем Киевском уездном Земстве участковым агрономом. 
В 1912 г. прослушал в г. Рига одногодичные курсы по культуре болот и луговодству1 и 
после сдачи испытаний был назначен специалистом в бывшую Волынскую губернию, 
где работал до конца 1920 года. В 1921-22 гг. работал заведующим 
сельскохозяйственного Техникума в той же Волынской губернии, а с 1923 г. по 
назначению Наркомзема Украины был переведён на работу Директором по научной 
части Казаровической луговой опытной станции и одновременно по 
совместительству работал преподавателем в КГМИ до кануна 1932 г. 

В начале 1933 г. был арестован органами ГПУ и после 6-месячного пребывания 
под арестом мне было предложено выехать в г. Омск сроком на 3 года (с зачётом 
пребывания под арестом) с правом работы по своей специальности. 

В начале 1936 г. по предложению Воронежского Обл. ЗО стал работать в 
качестве зав. Отделом агротехники на Павловской луговой станции; весною 1941 г. 
был переведён на Вейделевский сортучасток в р-не Воронежской обл., где и оставался 
до прихода немцев и продолжал свою работу до конца 1942 г. В декабре 1942 г. был 
насильственно эвакуирован из пределов Воронежской обл. в г. Харьков в распоряжение 
Управления государственных имений. Однако, по пути в Харьков я скрылся и после 
продолжительных скитаний добрался до Полтавы, где мне в областном Земельном 
управлении предложили ехать в Золотоношу и работать по культуре махорки. В мае 
месяце 1943 г. я стал работать в Чорнобаевском р-не по махорке в качестве 
инструктора при колхозах и оставался на этой работе около 5 месяцев, а в сентябре 
месяце, когда пришли наши армии и была восстановлена Соввласть, я был назначен 
участковым агрономом Богодуховской МТС, где проработал почти 6 месяцев и в 
марте этого года вследствии болезни сердца был освобождён от работы в МТС. 

19/ІV-44 г.” 
 /Підпис/ О.С. Шкабара 

Зазначимо, що в наказах по інституту прізвище О.С. Шкабари нам дійсно іще 
зустрічатиметься до кінця 1932 р. Наслідки цього скандалу, очевидно, відкарбувалися на 

                                                 
1 На цих же курсах, які працювали при Ризькому політехнічному інституті, перетнулися життєві шляхи випускників с/г факультету КПІ 
Шкабари О.С. (1910 р.) та майбутнього член-кореспондента АН УРСР Тюленева М.О. (1911 р.), доля яких згодом звела як колег у 
стінах КІМІ. 
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подальшій долі Олександра Степановича. “Органи” довго усе пам’ятали – достатньо 
лиш раз потрапити в їхнє поле зору… Тож директор інституту П.А. Скобліков не 
ризикнув узяти на роботу фахівця, що мав судимість, був на засланні та ще й опинився в 
окупації і співпрацював з окупаційною владою. Через хворобу серця О.С. Шкабара в 
невдовзі таки помре, позбавлений довіри держави до себе. 

 
19. Грудневі хроніки 

 
Перша декада місяц. 
Постанова №75/14 директора КІМІ від 1/ХІІ-30 р. має іще першу частину. Ми її 

спочатку свідомо не розглядали тому, що прагли сконцентрувати увагу на знаковій для 
інституту події, коли приступили до висвітлення питання про створення кафедр. 
Надолужуючи пропущене, зазначимо, що в першій частині йшлася мова про справу, яка 
торкалася протоколу технаради при заступникові директора по навчальній частині від 
22/ХІ-30 р., а саме – про перевід студентів із курсу на курс. В документі говорилося про 
наступне: 

1. Сам протокол технаради в цілому затвердити, внісши до його параграфів такі 
поправки: 

“а) Ярошевського Василія умовно перевести на ІІІ к. інж. Культфаку, 
зобов’язавши його ліквідувати академзаборгованість до 1/І-31 р. 

б) Бойко М.Л. умовно перевести на 3-й курс інж. Меліофаку, зобов’язавши його 
ліквідувати академзаборгованість до 15/ХІІ-30 р. 

в) Студ. Маломуж та Маковського умовно перевести на ІІ інж. Меліофаку, 
зобов’язавши їх ліквідувати академзаборгованість до 15/ХІІ-30 р. 

г) Студ. Подлевського умовно перевести на ІІ інж. Меліофаку, зобов’язавши 
ліквідувати академзаборгованість до 15/ХІІ-30 р. 

д) Ст. Рибака та Коваленка умовно перевести на 4-й к. Меліофаку. Пропоную їм 
негайно з’явитись до мене в справі визначення терміну ліквідації академзаборгованості. 

е) Ст. Левовича та Климова умовно перевести на 4-й курс Меліофаку. Пропоную 
їм з’явитись сьогодні о 3-й до мене. 

2. Студ. Інж.-Меліофаку 3-го курсу Чмелю, Кобернику та Постоловському, і 4-
го курсу Пилипчику за не виконання наказу Ін-ту про відрядження та самовільне 
влаштування на виробництві висловлюю сувору догану з попередженням та занесенням 
про це в особисту справу й оголошенням в студентськ. пресі. 

Виписку з наказу передати до профкому для обговорення. 
3. Студ. І-го курсу Культтехфаку Джупину Т.А., Мусій І.К. та Нагайко С.О. за 

невідвідування навчання протягом 4-х декад без з’ясовання підстав звільнити зі складу 
студентів ін-ту”. 

В параграфах Наказу №76 від 3/ХІІ-30 р. зафіксувалися такі події: 
1. Відбулося призначення на посаду викладачів Вечірнього Робітфаку з курсу 

математики т. Тонкобладова К.П. з 1/ХІІ-30 р. та т. Іванова С. (також математика, – 
прим. авт.) з 26/ХІ-30 р. 

2. Відряджену до інституту курсами бухгалтерії на безкоштовну практику т. 
Олесницьку Л.В. із причини закінчення терміну відрядження звільнити з 30/ХІ-30 р. на 
підставі Наказу №49, п. 9. 

3. Відряджену до інституту курсами бухгалтерії на безкоштовну практику т. 
Барташ З.А. із причини закінчення терміну відрядження звільнити з 3/ХІІ-30 р. на 
підставі Наказу №51, п. 11. 

4. На посаду прибиральниці призначено т. Залеську С.І. з 22/ХІ-30 р. з оплатою 
праці 32 крб. на місяць. Підставою призначення є відрядження біржі праці №9818/42616 з 
22/ХІ-30 р. 
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5. На підставі повідомлення завбудинку т. Нікіфоров О.А. – комірник інституту 
пішов на лікарняний з 26/ХІ-30 р. 

6. Згідно заяви про зарахування на стипендію як студентку Робітфаку та власного 
бажання т. Захарову Е.С. звільнити з посади секретаря Робітфаку з 3/ХІІ-30 р. 

Наказом №77 від того ж таки 3/ХІІ – 30 р. відзначено: 
1. Згідно з Постановою приймальної комісії інституту до складу студентів 

Вечірнього Робітфаку зараховуються: 
на 1-й курс – 21 чол.; 
на 2-й курс – 3 чол.; 
на 4-й курс – 5 чол. 
2. З 3-го курсу Денного Робітфаку до складу ударної групи 2-го курсу Денного 

Робітфаку переводиться 9 чол. 
3. З 4-го курсу Вечірнього Робітфаку до складу ударної групи 3-го курсу Денного 

Робітфаку переводяться студенти Файнгойз М.Б. та Полякова Г.О. 
4. На підставі заяви т. Ніколаєвича – студента 1-го курсу інженерно-

меліоративного факультету, у зв’язку з хворобою вважати його у відпустці з 3/ХІІ-30 р. по 
3/ІІІ-31 р. 

З тексту Наказу №79 від 9/ХІІ-30 р. стає відомо про наступне: 
1. У зв’язку з передвиборчою кампанією КНС т. Бородайко з цього приводу 

знаходиться у відрядженні. Виконувані ним обов’язки Завробітфаку тепер покладаються 
на тов. Розенберга. Підставою для цього є заява т. Бородайка. 

2. На основі довідки з тубдиспансеру та заяви т. Філіпео – останньому дано дозвіл 
вільно відвідувати лекції через хворобу на туберкульоз залоз. Тому з цієї причини студент 
Філіпео залишається на другий рік на ІІІ-му курсі культур-технічного факультету. 

3. Студента Оністрата поновлено на навчання на ІІІ-му курсі культур-технічного 
факультету. 

4. Другокурсницю з меліофаку студентку Безвіконну залишити на курсі, якщо 
вона пройде перевірку виконання зобов’язання щодо ліквідації академзаборгованості. 

5. На основі заяви студента Лукомського, довідки з поліклініки та лікарні – він 
зараховується на перший курс весняного прийому. 

6. Згідно відрядження з Біржі за №19445 тов. Асієва О.М. з 4/ХІІ-30 р. 
призначено на посаду секретаря Робітфаку з оплатою праці 50 крб. на місяць. 

7. Студента ІІІ курсу Робітфаку Демченка В.О. вважати у відпустці через хворобу 
з 1/ХІІ до 21/ХІІ поточного року (п.р.). Підстава: заява студента Демченка та резолюція 
Завробітфаком від 1/ХІІ п.р. 

8. Студента І-го курсу культур-технічного факультету Загнітько Г., згідно 
поданої ним довідки з Охматдиту від 24/ХІІ п.р., вважати у відпустці по хворобі з 1/ХІІ-30 
р. до 1/ІІ-31 р. 

9. За невідвідування навчання з 15/ХІІ п.р. зі складу студентів виключено 
Полішко та Шеренгера – другокурсників Вечірнього Робітфаку. 

10. Відповідно до службової записки Завбуду та господарства т. Янківського від 
6/ХІІ п.р. з 20/ХІ-30 р. з оплатою 32 крб. на місяць на посаду прибиральниці призначено 
тов. Берестян О.І. 

11. В додаток до Постанови директора КІМІ від 24/ХІ за №70/12 т. Сайкову 
пропонується до 13/ХІІ подати у письмовій формі вичерпні відомості стосовно ремонтів 
(всі матеріали актів, фінансові документи та ін.) на затвердження. До 13/ХІІ п.р. 
завершити ремонт приміщень 1-го поверху флігеля будинку інституту. 

12. Пропонується т. Янківському устаткувати військовий кабінет, відвівши йому 
увесь 3-й поверх по вул. Нероновича, 2, – для чого перенести на 4-й поверх канцелярію 
Робітфаку до 12/ХІІ п.р. За Робітфаком залишити право використовувати під аудиторії 
вільні приміщення військового кабінету. Також до 12/ХІІ здати проект розподілу 
обов’язків між господарсько-технічним персоналом. 
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13. Відповідно до службової записки Завбуду та господарства т. Янківського від 
6/ХІІ п.р. з 19/Х-30 р. з оплатою 32 крб. на місяць на посаду швейцара призначено тов. 
Сідоренкову І.В. 

14. На додаток до Наказу №66, п. 6 від 16/ХІ п.р. комісії для ревізії комори 
інституту під головуванням т. Березовчука дається розпорядження про негайне 
завершення роботи та подачу директорові матеріалів про результати роботи. 

15. Комісії, що здійснювала інвентаризацію майна інституту, для закінчення 
роботи дається термін до 20/ХІІ, щоб завершити її та здати директору усі матеріали. 
Завгоспу т. Янківському наказується зробити замовлення на виготовлення інвентарних 
номерків. 

P.S. Під текстом наказу на другій сторінці, нижче підпису заступника директора 
Відавського (колір олівця зелений, – прим. авт.), який тимчасово виконував обов’язки 
директора інституту на час відпустки директора КІМІ Луковського, Березовчук 
фіолетовим олівцем зробив помітку: “Пакт 14. читав.” та поставив свій підпис. 

 
Друга декада місяця 
Події 13 грудня 1930 р. відображено в Наказі №80: 
1. На підставі рапорту завгоспа прибиральниці т. Уванай М.Г. з 20/ХІ по 2/ХІІ п.р. 

виплатити зарплатню з розрахунку 32 крб. на місяць. З 2/ХІІ п.р. звільнити її з цієї посади. 
2. Згідно докладної записки Зав. навчальною частиною з 1/Х п.р. призначити на 

посаду штатного професора з курсу машинознавства т. Коваленко. 
3. Згідно докладної записки зав. навчальною частиною з 1/Х п.р. призначити на 

посаду позаштатного професора з курсу нацпитання т. Щуся. 
4. Згідно докладної записки зав. навчальною частиною т. Базилевича звільнити з 

посади кваліфікованого служника з 1/Х п.р., призначивши його з цього ж числа на посаду 
лаборанта гідравлічної лабораторії з місячною ставкою 90 крб. 

5. На підставі докладної записки завгоспа виплатити т. Антоненко Н.Ф. 
зарплатню з розрахунку 120 крб. на місяць, котрий виконував обов’язки опалювача на 
протязі з 1/ХІ по 10/ХІІ п.р. 

6. На підставі докладної записки завгоспа призначити т. Антоненко Н.Ф. на 
посаду сезонного опалювача будинку №37 по вул. Рейтарській з 10/ХІІ п.р. з окладом 60 
крб. на місяць та навантаженням 50% від окладу за невраховану роботу. 

7. Відповідно до рапорту керівника фізкультурного гуртка тов. Лукашевича та 
заяви т. Панчехової зарахувати з 20/Х п.р. на посаду акомпаніатора фізкультурного 
гуртка т. Панчехову М.Д. з оплатою 30 крб. на місяць. 

8. На підставі службової записки військового керівника зарахувати до складу 
військової кафедри з погодинною оплатою такий педагогічний персонал: 

1) Сакунова – доцентом артилерії; 
2) Афанасієва – асистентом з курсу матеріальної частини; 
3) Мікляєва – доцентом з курсу адміністрації; 
4) Андрієва – асистента з хімічної справи; 
5) Фідельмана – асистентом з курсу санітарної справи; 
6) Семенова – асистентом з курсу матеріальної частини; 
7) Ступицького – доцентом з курсу тактики; 
8) Лепіна – доцентом з курсу тактики; 
9) Любецького – асистентом з курсу стрілецької справи. 
9. На виконання листа №2693/46272 біржі праці від 13/ХІІ п.р. призначити тов. 

Марченко на посаду кур’єра при Робітфаці КІМІ з оплатою 32 крб. на місяць. 
10. Згідно поданої заяви гр. Коваленко звільнити її зі штату робітниць на 

Робітфаці з 13/ХІІ п.р. 
11. Згідно докладної записки зав. навчальної частини т. Кравченко вважати 

асистентом з курсу німецької мови. 
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12. Згідно докладної записки зав. навчальної частини т. Лукашевича вважати 
асистентом з курсу фізкультури. 

13. Згідно докладної записки зав. навчальної частини т. Безрукова вважати 
асистентом з курсу фізкультури. 

14. Директор КІМІ звільняє з 25/ХІІ п.р. з посади десятника тов. Сайкова і 
пропонує йому на це число подати звіт на всі матеріали, які були використані на 
ремонтних роботах. 

З-поміж параграфів Наказу №81 від 14/ХІІ -30 р., зміст яких відображає рутинну 
та бюрократичну сторону роботи канцелярії інституту, першим пунктом у списку 
розпоряджень директора зазначений факт події, котра не тільки мала місце у 
внутрішньому житті навчально-освітньої установи, а ще й проливає світло на цілий 
комплекс сторін стану суспільства на тогочасний поточний момент: 

“1. За порушення правил внутрішнього розпорядку студентами ІV курсу 
Меліофаку, що виявилося в співах в авдиторії підчас коли в сусідніх авдиторіях 
провадилося навчання, оголошую догану старості курсу Ростковському, 
профуповноваженому курсу т. Гершбергу та Ярошевичу. 

Підстава: Витяг з протоколу профкому КІМІ”. 
 
Коментар: 
Коментарі – зайві, коли енергію молодості і ту намагаються загнуздати тотальним 

“затягуванням гайок”. Чи те ще буде!.. Але “процес” вже пішов... 
 
Наступні розпорядження директора торкалися таких питань: 
2. Тов. Приходька Ю.О., що був слухачем Батрацьких курсів, згідно його заяви 

та за згодою зав. Робітфаком зарахували студентом ІІ курсу Денного Робітфаку. 
3. За умови, якщо тов. Левченко М.А. до 1/І-31 р. складе заліки з курсу геології та 

статики, то питання його поновлення на ІІ курсі Меліофаку буде вирішено позитивно. 
4. Постановою приймальної комісії від 9/ХІІ п.р. на ІІ курс Вечірнього Робітфаку 

зараховується 2 особи, а на І курс Вечірнього Робітфаку – 4 особи з 9/ХІІ-30 р. 
5. Тов. Скорину – першокурсника культур-технічного факультету, згідно його 

заяви та погодження з дирекцією Залізничного інституту, перевести до згаданого 
навчального закладу. 

6. У відповідності з доповідної записки від зав. факультету ІМФ на І курс 
Меліофаку зараховується тов. Ієвлєв, котрий був першокурсником АМФ. 

7. Згідно заяви тов. Мцальова та резолюції зав. Робітфаком, зарахувати заявника 
до числа студентів ІІ курсу Денного Робітфаку. 

8. У відповідності до наданої довідки із поліклініки та заяви тов. Шацило, даного 
студента вважати у відпустці по хворобі з 1/ІV-30 р. 

9. За умови ліквідації академзаборгованості поновити на 2-му курсі Меліофаку 
тов. Мельниченка у відповідності із його заявою. 

10. На підставі витягу із протоколу засідання комісії студсправ та секції 
Наросвіти Міськради тов. Кириченка поновити на ІV курсі культур-технічного 
факультету. 

11. На підставі витягу із протоколу засідання комісії студсправ та секції 
Наросвіти міськради тов. Корнійчука Н.М. поновити в правах студента ІІ курсу культур-
технічного факультету. 

12. На підставі витягу із протоколу засідання комісії студсправ та секції 
Наросвіти міськради тов. Гонора поновити в правах студента ІV курсу Меліофаку. 

13. Згідно заяви студента І-го курсу Меліофаку тов. Гаркуші, вважати останнього 
у відпустці. 

 
Коментар до 10-12 параграфів: 
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Раніше відраховані зі складу студентів КІМІ т.т. Кириченко, Корнійчук та Гонор не 
змирилися з результатами “чистки” і подали апеляційні заяви до вищих інстанцій. З такими 
звинуваченнями, які були висунуті як, наприклад, Корнійчуку Н.М. (“як бувшого бандита, що 
перебував в часи горожанської війни в бандах Гіви та Якубовича”. (Наказ №54 від 21 жовтня 1930 р.)), 
відповідальні особи ретельно розібралися і відновили справедливість. Як можна бути “бандитом”, 
коли ти заледве сягнув підліткового віку? Абсурдність звинувачення – очевидна. Стосовно 
Кириченка та Гонора, які підпали під “масовий” процес відрахувань за невідвідування (очевидно, із 
поважних причин, але не мали на той час виправдовуючих документів, – прим. авт.), то з ними також 
розібралися і їхнє питання вирішилося позитивно. 

Дані факти не “як правило” торжества “закону і демократії” в тоталітарному суспільстві, а 
скоріше – “як винятки”, бо, забігаючи наперед, зазначимо, що спроби студентів “добитися правди” та 
справедливості в подальшому зведуться до дуже рідких випадків.  

 
Стурбованість дирекції великою кількістю пропусків занять студентами і заходи 

боротьби з цим явищем відображено в Наказі №82 , на якому відсутня дата: 
“За відомостями канцелярії ін-ту за одну декаду з 1/ХІІ по 10/ХІІ студентами 

Меліорат. та Культ. тех. факультетів пропустили разом 1755 годин навчання”. 
По курсах ця кількість розподіляється так: 
 

Факультети, курс Заг. к-сть 
пропусків 

К-сть студентів, що 
пропустили лекції 

Заг. к-сть 
студентів на 

курсі 
Меліофак І 268 36 93 
 І в. 365 54 79 
 ІІ 211 20 74 
 ІІІ 303 35 35 
 ІV 172 32 44 
Культур-технічний 
факультет  

   

 І 74 6 45 
 ІІ 97 24 30 
 ІІІ 107 15 24 
 ІV 158 28 38 
Разом: 1755 250 462 
 годин годин студенти1 

 
“Така колосальна кількість пропущених годин навчання, – зазначає далі документ 

(ДАРО, Ф. Р-1188, оп.1, спр. 12, стор. 132), – свідчить про легковажне ставлення 
студентства до боєвих завдань Уряду та партії в справі підготування технічних сил 
фахівців сільського г-ва так потрібних державі, що витрачае колосальні кошти на 
підготування кадрів. 

Звертаючи на це увагу партійних та професійних організацій ін-ту та всього 
пролетарського студентства, закликаю їх до негайної ліквідації констатованого прориву на 
фронті навчання. 

В свою чергу попереджаю, що адміністрація ін-ту не зупиниться перед потребою 
вжити найрадикальніших засобів в боротьбі з невиправданими пропусками навчання, аж 
до вилучення таких осіб зі складу студентства. 

Надалі пропоную груповодам та курсовим старостам: 
1) ретельно обліковувати пропуски, 
2) двічі на декаду подавати секретарям факультетів відомості пропусків, 

                                                 
1 Показники цієї таблиці дали відповідь нам на одне важливе питання: скільки ж студентів навчалося в КІМІ наприкінці 1930 року? 
Справа в тому, що через часті зміни числа контингенту сталого спискового складу студентів інституту фактично не було, не кажучи 
вже про всі Робітфаки і кожен конкретно. Визначити реальну кількість студентів за наявною документальною базою дуже важко, бо 
затверджених загальних списків розподілу студентів по усіх курсах інституту на 1930-31 навч. рік в даній архівній справі №12 не 
виявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

3) про осіб, які тричі пропустять навчання без поважних підстав – негайно 
подавати про це відомості безпосередньо Директорові інституту. 

Секретарям фак-тів пропоную двічі на декаду подавати Директорові ін-ту зведені 
відомості пропусків по кожному курсу зокрема”. 

Т.в.о. Директора інституту – підпис – / Відавський/ 
Рішення по справах, котрі стосувалися студентів, лягли в основу Наказу №83 

директора КІМІ за 19 грудня 1930 р.: 
1. За згодою представника НКЗС т. Школи та заяви т. Труся стипендія 

парттисячника т. Анісімова, що вибув з інституту, передається студенту І-го курсу 
меліофаку т. Трусю. 

2. Зарахувати на ІІ курс культур-технічного факультету т. Мусій Г. згідно поданої 
заяви. 

3. З 21/ХІІ-30 р. поновити т. Андрюшенка І. студентом ІІІ-го курсу культур-
технічного факультету у відповідності поданої заяви та доповідної записки з Меліотресту. 

4. т. Джупину поновити судентом ІІ-го курсу культур-технічного факультету 
згідно поданої ним заяви. 

5. т. Труся на основі його заяви вважити у відпустці з 13/ХІІ до 16/ХІІ-30 р. 
(очевидно, у зв’язку з хворобою, тому що не вказано ніяких поважниних причин, – прим. 
авт.). 

6. У відповідності заяви т. Сухомліна поновити його студентом ІІ-го курсу 
культур-технічного факультету, залишивши на другий рік після взяття з нього підписки 
про ліквідацію академзаборгованості. 

7. У зв’язку з припиненням видачі стипендії Терезінської дослідної станції 
студентів Робітфаку Різника Н. та Гаркуша К. з 1/ХІІ-30 р. зарахувати на держстипендію. 
Підстава: клопотання з дослідної станції. 

8. Згідно заяви т. Карпенко та довідки лікаря студента Карпенка вважати у 
відпустці через хворобу з 15/ХІІ-30 р. по 15/І-31 р. 

9. На основі протоколу засідання профкому факультету студента ІІ-го курсу 
Робітфаку т. Степаненка вигнати зі складу студентів, як такого, що має “куркульське 
походження” та “ворожого елемента”, стягнувши з нього через суд суми видані йому у 
формі стипендії. 

10. Другокурсників Робітфаку Гусара Г., Косного І., Савицьку С., Ткачука Я., 
Шадуру І. перевести на І-й курс. 

11. Першокурсників Робітфаку Богдашевського П., Маліончука К., Пускуна Г., 
Семенище М., Турського А., Томащука М. перевести на ІІ-й курс в 5-ту групу. 

12. Студентів четвертого курсу вечірнього Робітфаку т.т. Гершенгорна та 
Скомаровського перевести до 1-ої ударної групи. 

Рішення по справах, котрі стосувалися працівників та викладачів інституту, лягли 
в основу Наказу №84 директора КІМІ за 19 грудня 1930 р.: 

1. Згідно заяви В.П. Длугопільської, котра крім основної ставки мала іще 
навантаження по веденню особових справ студентів Робітфаку, бухгалтерії наказано з 
1/ХІІ-30 р. виплачувати т. Длугопільській надбавку у розмірі 50% від основної ставки. 

2. Тимчасово на один рік зараховується т. Романік А. на посаду позаштатного 
доцента з курсу загального та часткового хліборобства з погодинною оплатою праці за 
фактично відпрацьований час з моменту початку роботи в інституті. 

3. На підставі відрядження Державних Бухгалтерських курсів за №2869 від 2/ХІІ-
30 р. т. Олесницьку Л.В. – слухачку зазначених курсів – призначено практиканткою до 
бухгалтерії терміном у два місяці (з 11/ХІІ-30 по 11/ІІ-31). У зв’язку з тим, що т. 
Олесницька під час проходження попередньої безкоштовної практики в КІМІ виявила 
обізнаність у бухгалтерській справі, то їй впродовж безоплатної практики виплачувати 30 
крб. на місяць. 
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4. У відповідності з відрядженням №2947 від 13/ХІІ-30 р. Державних 
Бухгалтерських курсів слухачку цих курсів т. Левчук Н.Г. призначено на безоплатну 
практику в бухгалтерію інституту терміном на два місяці (з 14/ХІІ-30 по 14/ІІ-31). 

5. За клопотанням військового керівника та заяви т. Булищенкової Т.М. остання 
23/ХІІ-30 р. переводиться з посади секретаря інженерно-меліоративного факультету на 
посаду секретаря військового керівника з оплатою праці 75 крб. на місяць. 

6. На посаду секретаря інженерно-меліоративного факультету з 23/ХІІ 
переводиться реєстратор інституту т. Галабудська О.К. з оплатою праці 50 крб. на місяць. 
Для того, щоб вона могла обслуговувати вечірні заняття для неї директор встановив такий 
розпорядок дня: з 9 до 14 години та з 18 до 21 години включно. За зазначену роботу т. 
Галабудська отримуватиме надбавку розміром 50% до основної зарплатні. 

7. На посаду реєстратора інституту з окладом 50 крб. на місяць з посади кур’єра з 
23/ХІІ переводиться т. Селіванченкова В.Г. Підстава: заява т. Селіванченкової. 

8. Згідно заяви т. Доценко його з 12/ХІІ зараховано на посаду столяра з оплатою 
праці 110 крб. на місяць. 

9. На підставі доповідної записки завгоспа КІМІ та виконавчого листа з біржі 
праці №11483 з 12/ХІІ т. Пахунов зараховується з 13/ХІІ на посаду опалювача з оплатою 
30 крб. на місяць. 

10. У відповідності з доповідної записки завідуючого військовим кабінетом т. 
Вінклера з 16/ХІІ його призначено тимчасово виконувати обов’язки військового 
керівника. 

11. т. Сайкову вдруге пропонується скласти виконавчий кошторис про всі 
ремонтні роботи, проведені в інституті та Робітфаці з 1/VІІ по 1/ХІ-ц.р. Останній термін 
подачі звіту 25/ХІІ-30 р. 

12. З 1/Х-30 р. із визначеною щомісячною оплатою праці на завідування 
кабінетами призначаються наступні товариші: 

– Сухомел – гідролабораторія – 62 крб. 50 коп.; 
– Залізняк – хімічна – 30 крб.; 
– Краснітський – меліо – 20 крб.; 
– Шкабара – луківництво – 15 крб.; 
– Артем’ївський – греблі – 15 крб.; 
– Данилевський – будівельної механіки – 20 крб.; 
– Товстоліс – геодезії – 30 крб.; 
– Віленський – с/г аналізу – 30 крб.; 
– Кашин – культури боліт – 15 крб.; 
– Персідський – ботанічний – 15 крб.; 
– Вержиківський – геологічний – 15 крб. 
13. Після рапорту зав. Робітфаком т. Бородайка В.Ф., що він має 21/ХІІ 

повернутися з відрядження, на час його відсутності т. Розенберг тимчасово виконуватиме 
обов’язки зав. Робітфаком. З 21/ХІІ т. Розенберг повинен приступити до виконання своїх 
обов’язків зав. навчальною частиною Робітфаку. 

14. Даним параграфом наказу оповіщалося: 
1) що за постановою НК Праці СРСР від 15/ХІІ-30 р. (газета “Известия” №347 від 

18/ХІІ-30 р.) дати 31 грудня 1930 р. та 1 січня 1931 р. вважаються першими днями декади, 
але навчання 31 грудня відбуватиметься не за наявним розкладом, а так, як день ліквідації 
пропусків занять студентами. Групи, що навчаються в першу зміну, працюють лише до 
13.00, а в другу зміну – до 19.00. 

Зав. факультетами пропонувалося негайно у відповідності даного наказу 
продумати організацію навчання у цей день. 

 2) Зав. факультетами негайно вжити відповідних заходів, щоб робочі плани 
факультетів було зміщено на один день вперед. 
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 3) Для першокурсників весняного набору Меліофаку 31 грудня 1930 р. 
вважатиметься останнім днем навчання третього навчального періоду, а 11 січня 1931 р. – 
першим днем четвертого навчального періоду. 

Отже, робочий план лише цього курсу не зміщується на один день вперед. 
15. Оголошується список керівників політгодин по всіх факультетах та курсах на 

1930/31 академічний рік: 
І. Інженерно-меліоративний факультет: 
1) Одягайло… І к. 1 гр. осінній набір; 
2) Пасічник…  –”– 2 гр. –”– 
3) Побережний –”– 3 гр. –”– 
4) Клочко……. –”– 1 гр. весняний набір; 
5) Поліщук….. –”– 2 гр. –”– 
6) Муляр…….. –”– 3 гр. –”– 
7) Мусієнко…. ІІ к. 1 гр. 
8) Саверський –”– 2 гр. 
9) Костовський –”– 3 гр. 
10) Вержиківський ІІІ к. 
11) Гервіц ............... ІV к. 
 
ІІ. Культур-технічний факультет: 
12) Бігун……….... І к. 
13) Рожанівський ІІ к. 
14) Коваленко….. ІІІ к. 
15) Путій………... ІV к. 

Лучше таблицу, и вот это –”– хорошо бы заменить на стандартное –//– по всему 
тексту 

ІІІ. Робітфак: 
У 10 групах по всіх чотирьох курсах призначено т.т.: Народецького, Семенюка, 

Митька, Варварука, Кузьмича, Юхимюка, Білічка, Білого, Грибенніка, 
Янишевського. 

16. До відома студентів КІМІ доводиться, що у відповідності до Постанови ЦВК 
СРСР від 16/ХІ-30 р. та інструкції до неї, студентам-стипендіатам всіх курсів денного 
робітфаку і ІV курсу вечірнього робітфаку(вот єто либо везде большими либо маленькими) 
розмір стипендії з 1/Х-30 р. встановлено одинаково – незалежно від їхнього родинного 
стану, а саме – 45 крб. на місяць. 

Бухгалтерії наказується здійснити розрахунок із студентами, яким авансом було 
видано більшу стипендію, ніж це передбачено новим нормативним документом, 
наступним чином – перевиплачені кошти вирахувати під час видачі стипендій за грудень і 
січень. 

17. З 14 по 16 грудня включно кваліфікований служник робітфаку т. Уванай С.Ю. 
згідно лікарняного бюлетеня був хворим. 

18. З 25 листопада по 6 грудня комірник т. Нікіфоров О.А. згідно лікарняного 
бюлетеня був хворим. 

19. 7 по 8 грудня завбуд та завгосп КІМІ т. Янківський Д.О. згідно лікарняного 
бюлетеня був хворим. 

 
Остання декада грудня 
Розгляд документів останньої декади грудня розпочнемо з тексту Постанови №85 

директора КІМІ від 21/ХІІ-30 р. Дана постанова прийнята після інформаційної доповіді 
голови профкому т. Зайченка, який повернувся з відрядження в Харків. Доповідач підняв 
такі питання: 
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1. В Наркоматі праці та у Всеукраїнській раді професійних спілок (ВРПС) на 
рахунок розміру стипендії студентам Робітфаку було сказано, що за законом студенти-
стипендіати всіх курсів денного та ІV курсу вечірнього Робітфаку, незалежно від їхнього 
родинного стану, отримуватимуть 45 карбованців на місяць. Гроші за грудень ц.р. 
Наркомземсправ (НКЗС) вислав на всіх студентів-стипендіатів. 

2. З’ясовано, що замість 5 тис. крб., що їх просив інститут для здійснення 
ремонтних робіт, НКЗС обіцяв дати 3 тисячі крб. 

3. (Запис закреслено. Мабуть, друкарка помилково почала набирати частину 
тексту з попереднього пункту, – прим. авт.) 

4. Питання на отримання коштів для утримання гуртожитків – не з’ясоване. 
5. Зарплату та стипендіальні кошти на грудень місяць – асигновано. 
6. ВРПС дав роз’яснення з питання, кого вважати профтисячниками. Ними є ті 

особи, котрих затверджено в цьому статусі в квітні 1929 р. і які зараз навчаються на 2-ому 
курсі інститутів, а також ті, хто закінчив курси “індустріалізації” та вже вчаться в 
інститутах або ще перебувають на цих курсах. Особи, які навчалися на підготовчих курсах 
для вступу до ВТИШів в рахунок “3000” та “6000” – профтисячниками не вважаються. 

7. В НКЗС дали вказівку, що викладачів німецької мови, які “самостійно 
провадять працю в ін-тах, повинно тарифікувати, як доцентів”. Викладачі фізкультури, які 
проводять лише вправи – за асистентів, а ті, що з цього фаху читають лекції, – за доцентів. 

8. Про кількість студентів, яких мають прийняти в інститут весняним і осіннім 
набором, – точно не відомо. Потрібно орієнтуватися на те, що контингент весняного 
набору не буде перевищувати 60 чоловік. 

9. В Державнім видавництві освітніх установ (ДВОУ) порадили звернутися до 
його київської філії для того, щоб замовити друк підручників з німецької мови та 
гідрології. В усякому разі їхнє друкування може розпочатися не раніше 2-3 кварталу 1931 
р. 

10. Закуплено лише частину тих підручників, які замовив інститут. Їх надіслано, і 
розрахуватися за них можна буде накладним платежем. 

11. Питання про передачу стипендії парттисячника Анісімова студенту Трусю 
погоджено і вирішено позитивно. 

12. Питання про видачу допомоги парттисячникам у розмірі їхньої місячної 
стипендії для придбання ними підручників – вирішено позитивно. 

13. Питання про видачу допомоги парттисячникам на курортне лікування 
відкладене на майбутнє, а про видачу їм підйомних – не обговорювалося. 

14. Питання про набір в аспірантуру при інституті вирішено позитивно, але 
про кількість аспірантів, яких потрібно буде набрати, НКЗС повідомить окремо. 
Стипендії аспірантам – будуть. 

15. На переїзди залізницею інституту видано “літери” (оплачені державою квитки, 
– прим. авт.) в такій пропорції: зі 100% оплатою – 65, за 50% – 235. “Літери” для 
інституту будуть виділені лише в січні в тій кількості, яка надійде за рознарядкою НКЗС, а 
не стільки, скільки проситиме КІМІ. 

16. Розміри стипендій для студентів основних факультетів КІМІ ще невідомі. 
Із вищесказаного постановлено: 
1. В зв’язку з тим, що 1 січня відбудеться випуск третьокурсників 

землевпорядного факультету, а першокурсники весняного і осіннього прийому Меліофаку 
ідуть у відпустку (тобто на канікули, – прим. авт.) “телеграфно зажадати із НКЗС літери 
для цих студентів”. Одночасно у такий спосіб “зажадати із НК Праці рознарядку на 51 
студента, що закінчують Земфак” (проїзд випускника до місця своєї роботи також 
оплачувався державою, – прим. авт.). 

2. Парттисячників ознайомити з інформацією, яка їх стосується. 
3. Поставити перед НКЗС питання про включення інституту на постачання 

готовальнями (набір приладдя для виконання технічних креслень, – прим. авт.). 
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4. “В решті пактів інформацію прийняти до уваги”. 
5. т. Шиманському доручається замовити друк підручників у ДВОУ з німецької 

мови та гідрології, використовуючи для цього кошти навчальної частини. 
6. До 1/І-31 р. т. Шиманському скласти список майбутніх кандидатів в 

аспіранти для того, щоб ці кандидатури були обговорені у всіх громадських 
організаціях інституту. Протоколи цих зборів подати в дирекцію для ознайомлення 
та затвердження. 

7. П. 11 Наказу №70 про призначення т. Кравченко асистентом – анулювати. З 
1/І-31 р. т. Кравченко вважати доцентом. 

Постанову підписав тимчасово виконуючий обов’язки директора інституту т. 
Відавський. 

27/ХІІ-30 р. по інституту було видано три накази – №86, №87, №88. Перший 
наказ стосувався працівників інституту, другий – студентів, третій наказ в анналах історії 
КІМІ – визначальний. Ми схиляємося то того, що він фіксує один із важливих фактів, 
значення якого нам повністю розкриється під час розгляду документів навчального 
закладу в подальшому періоді його розвитку. Накази №86 та №87 підписані тимчасово 
виконуючим обов’язки директора інституту тов. Відавським. 

Під час знайомства з текстом Наказу №86 нам стає відомо наступне: 
1. На Робітфаці ще “до цього часу” не налагодився процес із проведенням занять з 

фізкультури. Причина – відсутність придатного для цього приміщення. Завідувачу 
навчальної частини т. Розенбергу та викладачеві фізкультури т. Лукашевичу наказано 
негайно вирішити проблему, узгодивши все із заступником директора по адміністративно-
господарській роботі КІМІ. 

2. Бухгалтерія під час визначення розмірів стипендії студентів основних 
факультетів інституту має керуватися Постановою Наркомату праці №304 та 
роз’ясненнями до неї, розроблених в НКЗС, від 24/ХІІ-30 р. за №20/4. Стипендіальний 
фонд має охоплювати 70% стипендіатів від загальної кількості студентів за норми 
65 крб. в місяць, відповідно підвищуючи виплати в залежності від курсу, на якому 
навчається стипендіат. 

3. Проект розробленого навчального плану для культур-технічного факультету 
(КТФ), з яким на технараді доповідався т. Шиманський, ухвалений. Далі проект плану 
рекомендовано надіслати до Укрмеліотресту для його затвердження. 

4. Згідно заяви завідуючого групами Робітфаку в Березані на посаду 
техпрацівника з 1/ХІ-30 р. призначено т. Жіліна з оплатою 30 крб. на місяць. Завідуючому 
вказано визначити години роботи новопризначеному техпрацівнику. 

5. Згідно заяви т. Артюха та підтримки її Завробітфаком, з 23/ХІІ-30 р. 
призначити Артюха Олександра Степановича викладачем курсу природознавства 
(нежива природа) на вечірньому Робітфаці. Завідуючому вказано визначити навантаження 
т. Артюху. 

6. Параграф 8 Наказу №84 від 19/ХІІ-30 р. про призначення т. Доценка на посаду 
столяра анулювати в зв’язку з тим, що він так і не приступив до роботи. 

7. Завбудинком та господарства т. Янківському та десятнику т. Сайкову 
оголошена сувора догана за невиконання розпоряджень дирекції, які неодноразово 
давалися на рахунок завершення ремонтних робіт на Робітфаці. 

8. На зміну параграфу 14 в Наказі №80 від 13/ХІІ-30 р. десятника т. Сайкова 
звільнити із займаної посади з 1/І-31 р. До 30/ХІІ-30 р. йому надано термін, щоб здати звіт 
про всі використані матеріали на ремонтних роботах. 

9. На підставі відрядження, даного біржею праці за №8576, т. Карпенкову В.П. 
призначити на посаду прибиральниці з 22/ХІІ-30 р. 

10. На посаду прибиральниці з 14/ХІІ-30 р. призначається т. Уванай М.Г. в 
зв’язку з тим, що у встановлені терміни біржа праці так і не виконала вимоги інституту за 
№46526. 
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11. На посаду прибиральниці з 22/ХІІ-30 р. призначається т. Уванай М.Г. в 
зв’язку з тим, що у встановлені терміни біржа праці так і не виконала вимоги інституту за 
№42616. 

12. На зміну параграфа 4 з Наказу №42 від 20/ІХ-30 р. т. Пархоменка звільнено з 
1/ХІІ-30 р. від викладання російської мови в групах Робітфаку в Березані. Йому залишено 
лише години з української мови. 

13. З 1/ХІІ-30 р. т. Росич Т.С. призначено викладачем російської мови в групах 
Робітфаку в Березані з тією кількістю годин, яка була у попередника т. Пархоменка. 

14. На підставі заяви т. Любицького М. його призначено викладачем з курсу 
зоології на Робітфаці з 26/ХІІ-30 р. Завробітфаком дана вказівка визначити річне 
навантаження для новопризначеного викладача. 

15. На підставі заяви т. Ладиженської Л.І. її призначено викладачем з курсу 
класової боротьби на вечірньому Робітфаці з 27/ХІІ-30 р. Завробітфаком дана вказівка 
визначити річне навантаження для новопризначеного викладача. 

Текст Наказу №87 висвітлює питання, які вирішували справи деяких студентів: 
1. Студентам ІV курсу вечірнього Робітфаку встановлено такі терміни виплати 

стипендій: т.т. Перетятко С.С. та Дем’янову К.І. – з 15 жовтня 1930 р., а всім іншим – з 
21/ХІ-30 р. 

2. Студента ІІ курсу денного Робітфаку т. Свитку згідно його заяви та резолюції 
Завробітфаком з 26/ХІІ-30 р. переведено на І курс Робітфаку. 

3. Студента І курсу Меліофаку (МФ) весняного набору т. Рибачука С.І. згідно 
його прохання виключити зі складу студентів через хворобу, яку підтверджує довідка від 
лікаря. 

4. На підставі заяви т. Дончака А.В. з 24/ХІІ-30 р. по … (дата не вказана, – прим. 
авт.) йому надана відпустка без виплати стипендії. 

5. Через “хронічне невідвідування навчання” студентів ІV курсу вечірнього 
Робітфаку т.т. Богатькова А.І., Слуцького А.І. та Яковчука О.П. виключено зі складу 
студентів. Рішення прийняте на підставі заяви завробітфаком. 

6. Згідно заяви т. Яцюти їй як студентці І курсу МФ з 24/ХІІ-30 р. по 1/ ІV-31 р. 
надається відпустка у зв’язку із захворюванням, яку підтверджує лікарська довідка. 

7. Студента ІІ курсу КТФ т. Тригуба згідно його заяви переведено на ІІІ курс 
цього ж факультету. 

Наказ №88 – один із поворотних в низці тих знакових подій, які сталися в КІМІ у 
1930 р. В першому параграфі зазначається, що директор інституту т. Луковський 27/ХІІ-
30 р. повернувся із профвідпустки і приступив до виконання своїх посадових обов’язків. 

Другий параграф констатує, що згідно із розпорядженням НКЗС з 27/ХІІ-30 р. т. 
Луковський здав обов’язки директора КІМІ тов. Горбачу Сергію Петровичу. Про те, що 
Луковський залишив свій пост, а Горбач на нього заступив, свідчать їхні підписи. 

Отже, напередодні нового 1931 року в інституті відбулася зміна керівництва. 
Причини і мотиви та чим керувалися “у верхах”, щоб вдатися до таких заходів, нам поки 
що невідомі. Та й чи доцільно було Горбачем замінювати Луковського? Це ми 
спробуємо прослідкувати по загальній картині стану справ в інституті, розглядаючи далі 
документи. І не тільки із цієї архівної справи. 

Для появи Постанови №89 заступника директора КІМІ по адміністративно-
господарській частині послужила технарада 29/ХІІ-30 р., на якій були присутні 
відповідальні особи даного підрозділу і представники від дирекції, а саме: Шиманський, 
Бородайко, Вінклер, Янківський, Нікіфоров та Пожарський. 

По першому питанню, в якому з’ясовувалося, як використано кредити на 
придбання навчального приладдя, що були виділені інституту у 1930 році, доповідався т. 
Шиманський. Він зазначав, що відпущені кредити використано всі згідно з їхнім 
призначенням. Однак, в порівнянні із попереднім орієнтовним розподілом коштів між 
окремими кабінетами та лабораторіями, їх останніми днями було знову перерозподілено. 
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Про використання 500 крб., виділених профкому на придбання навчального приладдя 
(мабуть, мається на увазі готовальні, в яких була велика потреба, – прим. авт.), то на цей 
рахунок доповідач точними відомостями не володіє. Замість 50 креслярських дощок 
закуплено тільки двадцять. 

Відносно стану справ по господарству – це друге питання наради, то першому 
дали слово т. Янківському, який заявив, що не підготувався, щоб зараз доповідатися. 

На таку заяву т. Шиманський відповів, що в роботі госпчастини відсутні як 
ініціатива, так і чіткість. Наприклад, досі після вечірки студентів Земфаку не прибрано 
підставку під рояль, а зняту дошку змушений був вішати сам професор. На дверях 
аудиторій нема табличок, приміщення зовсім не вентилюється у проміжку між денною та 
вечірньою навчальними змінами. Чимало розпоряджень дирекції не виконується. В 
інституті катастрофічний стан з електричним освітленням. 

З 6 січня планується розпочати заняття в приміщеннях флігелю. Приміщення для 
цього ще не підготовлене. Там треба перевісити дошки, провести електрику, впорядкувати 
потрібними меблями та устаткуванням. Для кабінетів треба замовити п’ять столів. В 
другій кімнаті належить опустити 4 лампочки на 1,5 метра від софіту, а третю кімнату 
устаткувати двома лампами. На 6 січня треба протопити печі. 

Потрібно, щоб всякі перестановки в кімнатах для навчання госпчастина 
здійснювала тільки після вказівок навчальної частини. 

Причини того, що обслуговуючий персонал “деморалізований” через відсутність 
керівництва з боку госпчастини, пояснив т. Бородайко. Паралельно із труднощами 
господарського характеру трапляється багато недогляду. Наприклад, бочки є, а відер, 
щоб носити ними воду, немає. За крейдою доводиться посилати щодня, бо її не дають про 
запас. “Катастрофічний стан з освітленням”. Госпчастині потрібно налагодити зв’язок із 
техперсоналом та керівництвом інституту. Потрібно, щоб і на Робітфаці була людина, яка 
б там керувала госпчастиною. 

Про відсутність “ящиків” для сміття в коридорах зауважував т. Вінклер. А 
відсутність сторожа чи швейцара може спричинити до крадіжок з військового кабінету. 

Тов. Марютин доповнив виступи попередників тим, що у минулих роках на 
Робітфаці такого стану речей не було: бруд; немає коридорних смітничок, світла, кружок 
для води, крейди, ганчірок для стирання дощок, лампочок на сходах; констатував факт 
недостачі навчального приладдя по кабінетах і те, що кваліфікований служник Робітфаку 
т. Уванай сильно перевантажений. 

На своє виправдання т. Янківський запевнював присутніх, що його не 
попереджували про необхідність доповідатися на цій нараді та й працює він не так вже й 
давно. Від нього т. Відавський вимагає економних витрат коштів і “електроприладдя”. 

На цей закид т. Відавський зауважив, що Янківському є таки про що сказати 
зібранню, а саме – про виконану ним за цей час роботу. Що ним жодного разу не 
скликалися наради з підлеглим йому персоналом, на яких би він визначив обов’язки всіх і 
кожного. За нього це робила адміністрація. Що на Робітфаці таки дуже брудно. Що до 
цього часу адміністрація не має відомостей про обсяги обов’язків кваліфікованих 
робітників тт. Воловецького та Уваная та про бездіяльність Воловецького. 

Сам же т. Янківський не проявляє ініціативи. Він навіть не з’явився в інституті, 
коли на Земфаці була вечірка. Його присутність “була конче потрібна, бо в приміщенні 
були сторонні люди”. 

На підставі вищесказаного заступник директора по адміністративно-
господарській роботі прийняв таку постанову: 

І. Питання про зняття з посади т. Янківського поки що залишається відкритим. 
Йому пропонується: 

1) Всі згадані на нараді недоліки в роботі усунути до 5 січня 1931 р. 
2) До цього числа дістати спецодяг і “добути” спецхарчування. 
3) Налагодити тісну взаємодію із завідувачем навчальною частиною. 
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4) Навчальній частині визначитися з переліком написів на табличках до аудиторій 
і через завідувача господарською частиною зробити замовлення на їхнє виготовлення. 

5) До 1 січня 1931 р тт. Відавському, Шиманському та Янківському здійснити 
огляд всіх приміщень інституту та зробити остаточний розподіл в них меблів, щоб надалі 
припинити їхнє перенесення. 

6) В кожній кімнаті повісити таблички з описом майна. 
ІІ. Розподілити кваліфікованих робітників по кабінетах та лабораторіях, які вони 

обслуговуватимуть: 
 

 1. Хімічна лабораторія – т. Солом’яний  
 2. Гідравлічний кабінет – лаборант т. Базілевич 
 3. Кабінет с/г аналізу та будмеханіки – т. Валіцький 
 4. Кабінет геодезії та топогр. креслення – т. Кирієнко 
 5. Культур-технічний, ботанічний, геологічний кабінети – т. Синицина 
 6. Меліоративний та кабінет технічного креслення – вакансія 
 7. Читальня, кабінет фізики та гідрологічний кабінет – вакансія 
 8. Військовий кабінет – т. Супрунюк (виправлено 

на “вакансія”, – прим. авт.) 
 9. Кабінети фізики та хімії на Робітфаці – т. Уванай 

 
Постанову підписав заступник директора КІМІ по адміністративно-господарській 

частині т. Відавський. 
31 грудня 1930 року світ побачили два накази – №90 та №91. Знову ж таки – 

один із них стосувався вирішення питань працівників (№90), другий – студентів (№91). 
Характерно, що під наказами там, де ставиться підпис керівника інституту (написано 
“Горбач”, – прим. авт.), замість підпису новопризначеного директора стоїть автограф 
Відавського. З усього випливає, що Горбача в ці дні, тобто після затвердження його на 
посаду директора КІМІ, або не було, або він вирішував якісь інші справи. 

З Наказу №90 дізнаємося про таке: 
1. Зав будинком т. Янківському з 1/І-31 р. по 8/І-31 р. потрібно буде подбати, 

щоб двері лабораторій та аудиторій інституту замикалися на ключ. Усі ключі 
зберігатимуться у швейцара, який видаватиме їх або груповим, або курсовим старостам 
під заставу студентської картки, яку повертатимуть власнику, коли ключ буде здано. 

2. Усім службовим особам наказується негайно здати в бухгалтерію звіти про 
витрати сум, які видавалися їм під звіт. Невитрачені кошти потрібно повернути готівкою. 

3. В зв’язку з тим, що т. Берестян перейшла на роботу на курси Колгоспкадрів, 
звільнити її з 24/ХІІ-30 р. з посади прибиральниці інституту. 

4. Звільнити з посади прибиральниці т. Залеську з 17/ХІІ-30 р. у зв’язку з тим, що 
вона не з’являється на роботі з 17/ХІІ-30 р. по сьогоднішній день. 

5. Бібліотекар Робітфаку т. Романова П.О. пішла на лікарняний з 29/ХІІ-30 р. 
Тимчасове виконання обов’язків замість хворої покладено на т. Максимовську Л.С., 
відряджену біржею праці (відрядження №3523). 

6. Прибиральниця т. Литовченкова попередила усно завгоспа, що вона з 1/І-31 р. 
йде на лікарняний. 

7. За недбайливе ставлення до своїх посадових обов’язків та систематичне їхнє 
невиконання кваліфікованого служника військового кабінету т. Воловецького звільнено 
із займаної посади з 29/ХІІ-30 р. як непридатного виконувати дану роботу. Бухгалтерії 
наказано здійснити розрахунок із т. Воловецьким того дня, коли він передасть усе майно, 
яке рахується за ним, новопризначеному наступнику. Підставою для звільнення цього 
працівника послужила заява завгоспа та розпорядження заступника директора по 
адміністративно-господарській роботі. 
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8. Друкарці т. Івановій за ненормовану працю по обслуговуванню секретної 
частини та особового складу інституту в жовтні, листопаді та грудні призначена доплата в 
розмірі 50% від її посадового окладу. 

9. Відрядженого біржею праці (відрядження №2025) т. Москальця Ф. призначено 
з1/І-31 р. на посаду нічного вартового з оплатою праці 50 крб. на місяць, а також йому 
тимчасово доручено ще й виконання обов’язків прибиральника. Завгоспу потрібно буде 
визначити обсяги робіт т. Москальця відповідно до його фаху. 

В змісті Наказу №91 відображені рішення по таким студентським питанням: 
1. На підставі довідки від лікаря двохмісячну відпустку з 28/ХІІ-30 р. по 28/ІІ-31 р. 

надано студентці ІІ курсу КТФ т. Мусій (Бартковій) у зв’язку з її вагітністю. 
2. Мобілізованого в розпорядження ЦК ЛКСМУ т. Піндруса М.П. виключити зі 

складу студентів ІІ курсу Меліофаку. 
3. В зв’язку з хворобою і на підставі лікарської довідки студенту ІІ курсу 

Робітфаку т. Демченко В.О. надана відпустка терміном на один рік. 
4. Згідно з постановою приймальної комісії до складу студентів І курсу вечірнього 

Робітфаку зараховуються тт. Кравцова Катерина, Гребенюк М.П. та Морисич І.В. і до 
складу студентів ІV курсу вечірнього Робітфаку – т. Сайков І.В. Підстава: Протокол 
приймальної комісії. 

5. Студент І курсу КТФ т. Ніконов В. з 1/І-31 р., згідно його заяви та резолюції 
заступника директора, перебуватиме у п’ятиденній відпустці. 

Останній документ справи №12 – це Наказ №92 директора КІМІ від 3/І-31 р., він 
підписаний новопризначеним директором т. Горбачем і стосувався безпосередньо справ 
комірника інституту т. Нікіфорова О.А.: 

1. Комірник т. Нікіфоров має здати, а т. Янківський прийняти за актом майно 
комори інституту станом на 1/І-31 р. На процедуру прийому-передачі майна відводилося 
три дні в присутності комісії у складі: представників від місцевкому №83 Робос – т. 
Волкова, від профкому – т. Довгої та тт. Нікіфорова та Янківського. 

2. Тов. Нікіфорову до 6 січня 1931 р. рекомендувалося закінчити інвентаризацію 
майна господарства інституту, після чого надати всі ці матеріали т. Базилевичу і 
письмове пояснення директору, з яких причин сталася затримка інвентаризації майна 
інституту. 

 
20. “Сюрпризні” моменти справи №12 

 
На цьому розгляд документів у справі №12 (ДАРО, Ф. Р-1188, опис 1) можна було 

б завершити. На сторінці 145 – останній наказ за №92. І хоча на титульній обкладинці 
справи зазначено, що в ній підшито накази по інституту з 1 по 92 номери на 309 листах, 
варто звернути увагу на деяку особливість справи №12, розпочату 22 червня 1930 р. 
(помилково написано “июля”, позаяк перший документ датується червнем місяцем, – 
прим. авт.) та закінчену 31 грудня 1930 р. (незважаючи на те, що в останньому наказі 
стоїть дата 3 січня 1931 р., – прим. авт.). В ній із 146 сторінки до 309 підшито 
продубльовані в машинописних копіях майже всі ті накази, які в хронологічному порядку 
ми розглянули з 1 по 145 сторінку, тобто з 22 червня 1930 р. по 3 січня 1931 р., – це і є 
тексти документів з №1 по №92. 146 сторінка – просто чистий аркуш, який умовно 
розмежовує справу №12 на першу і другу половини. 

Для чого у такий спосіб оформили дану справу? Зверху на деяких текстах наказів 
трапляються помітки “Копія – бухгалтерії”. Очевидно, архівний працівник чи виконуючий 
його обов’язки об’єднав у одній справі документи з канцелярії та бухгалтерії, які 
накопичилися в цих підрозділах інституту в 1930 році, щоб їх разом відправити в архів. 
Можливо, були якісь інші причини, міркування чи обставини, що вплинули на порядок 
підготовки документів для довготривалого їхнього збереження. Однак, так чи інакше, але 
дослідження документальної бази вимагає точного показу переліку архівних джерел, аби в 
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майбутньому уникнути непорозумінь та плутанини при посиланні на сторінки даної 
справи. Отже, зміст справи №12 такий: 

 
№ 
п.п. 

Документ Дата Сторінки справи №12 
 

 1. Наказ №1 22 червня 1930 р. 1 
 2. Наказ №2 25 червня 1930 р. 2 
 3. Наказ №3  25 червня 1930 р. 3, 147 
 4. Наказ №4 3 липня 1930 р. 4, 148 
 5. Наказ №5 8 липня 1930 р. 5-7, 149-153 
 6. Наказ №6 9 липня 1930 р. 8, 154-155 
 7. Наказ №7 9 липня 1930 р. 9, 156 
 8. Наказ №8 15 липня 1930 р. 10, 157 
 9. Наказ №9 20 липня 1930 р. 11, 158 
10. Наказ №10 21 липня 1930 р. 12-13, 159-161 
11. Наказ №11 23 липня 1930 р. 14, 162-163 
12. Наказ №12 23 липня 1930 р. 15, 164 
13. Наказ №13 26 липня 1930 р. 16, 165 
14. Наказ №14 27 липня 1930 р. 17-24,166-173 
15. Наказ №15 28 липня 1930 р. 25 
16. Наказ №16 31 липня 1930 р. 26, 174 
17.  Наказ №17 31 липня 1930 р. 27, 175-176 
18. Наказ №18 4 серпня 1930 р. 28-30, 177-179 (8.08.30) 
19. Постанова №1/19 2 серпня 1930 р. 31-34, 180-183 
20. Наказ №20 2 серпня 1930 р. 35, 184 
21. Наказ №21 3 серпня 1930 р. 36-37, 185 
22. Постанова №2/22 6 серпня 1930 р. 38, 187 
23. Наказ №23 8 серпня 1930 р. 39, 188 
24. Наказ №24 11 серпня 1930 р. 39, 188 
25. Постанова 3/25 11 серпня 1930 р. 40, 189 
26. Наказ №26 12 серпня 1930 р. 41, 190 
27.  Наказ №27 14 серпня 1930 р. 42, 191-192 
28. Постанова №28/4 15 серпня 1930 р. 43, 193 
29. Наказ №29 16 серпня 1930 р. 44, 194 
30. Наказ №30 18 серпня 1930 р. 45, 195 
31. Наказ №31 18 серпня 1930 р. 46, 196 
32. Наказ №32 18 серпня 1930 р. 47-50, 197-198 
33. Наказ №33 27 серпня 1930 р. 51, 199-200 
34. Наказ №34 1 вересня 1930 р. 52-53, 201-202 
35. Наказ №35 2 вересня 1930 р. 54, 203 
36. Наказ №36 Дата відсутня 55, 204 
37. Наказ №37 7 вересня 1930 р. 56, 205 
38. Наказ №38 11 вересня 1930 р. 57, 206 
39.  Постанова №39/5 15 вересня 1930 р. 58-59, 207-208 
40. Наказ №40 15 вересня 1930 р. 60-61, 209-210 
41. Наказ №41 17 вересня 1930 р. 62, 211, 212 (2 копії) 
42. Наказ №42 20 вересня 1930 р. 63, 213, 214 (2 копії) 
43. Наказ №43 21 вересня 1930 р. 64, 215-216 
44. Наказ №44 21 вересня 1930 р. 65, 217 
45. Наказ №45 25 вересня 1930 р. 66-67, 218-219 
46. Постанова 6/46 25 вересня 1930 р. 68-69 
47. Наказ №47 27 вересня 1930 р. 70, 220 
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48. Наказ №48 2 жовтня 1930 р. 71, 221, 222 (2 копії) 
49. Наказ №49 2 жовтня 1930 р. 72-73, 223-224 
50. Постанова 7/50 3 жовтня 1930 р. 74, 225-226 
51.  Наказ №51 13 жовтня 1930 р. 75-76, 227-229 
52. Наказ №52 17 жовтня 1930 р. 77 
53. Наказ №53 19 жовтня 1930 р. 78 (наказ анульовано) 
54. Наказ №54 21 жовтня 1930 р. 79, 230 
55. Постанова 55/8 11 жовтня 1930 р. 80-82, 231-233 
56. Наказ №56 19 жовтня 1930 р. 83, 334-235 
57. Наказ №57 25 жовтня 1930 р. 84, 236-237 
58. Наказ №58 31 жовтня 1930 р. 85-86, 238-240 
59. Наказ №59 2 листопада 1930 р. 87, 241 
60. Постанова №60/9 31 жовтня 1930 р. 88-89, 243-2441  
61. Наказ №61 4 листопада 1930 р. 90, 245 
62. Наказ №62 4 листопада 1930 р. 91, 246 
63. Постанова №63/10 28 жовтня 1930 р. 92-93 
64. Наказ №64 9 листопада 1930 р. 94, 244 
65. Наказ №64 9 листопада 1930 р. 95, 248 
66. Наказ №65 16 листопада 1930 р. 96-102, 249-255 
67. Наказ №66 16 листопада 1930 р. 103, 256-257, 258-259 
68. Наказ №67 22 листопада 1930 р. 104. 260 
69. Наказ №68 22 листопада 1930 р. 105, 261, 262 (2 копії) 
70. Постанова №69/11 20 листопада 1930 р. 106 
71. Постанова №70/12 24 листопада 1930 р. 107-108 
72. Наказ №71 28 листопада 1930 р. 109, 263 
73. Наказ №72 28 листопада 1930 р. 110-111, 264-266 
74. Постанова №73/13 29 листопада 1930 р. 112, 267 
75. Наказ №74 1 грудня 1930 р. 113, 268 
76. Постанова №75/14 1 грудня 1930 р. 114-116, 269-271 
77. Наказ №76 3 грудня 1930 р. 117, 272 
78. Наказ №77 3 грудня 1930 р. 118, 273 
79. Заява т. Шкабари 9 грудня 1930 р. 119 
80. Постанова №78/15 4 грудня 1930 р. 120-124 
81. Витяг з Постанови №78/15 від 4 грудня 1930 р. 125-126, 274 
82. Наказ №79 9 грудня 1930 р. 127-128, 275-276 
83. Наказ №80 13 грудня 1930 р. 129-130,277-278, 

279-280 (2 копії) 
84. Наказ №81 14 грудня 1930 р. 131, 281-282 
85. Наказ №82 Дата відсутня 132 
86. Наказ №83 19 грудня 1930 р. 133, 283-284 
87. Наказ №84 19 грудня 1930 р. 134-135, 285-288, 

289-292 (2 копії) 
88. Постанова №85 21 грудня 1930 р. 136, 293-194 
89. Лист із ВУРПС 27 листопада 1930 р. 137, 
90. Наказ №86 27 грудня 1930 р. 138, 295-296, 

297-298 (2 копії) 
91. Наказ №87 27 грудня 1930 р. 139, 299 
92. Наказ №88 27 грудня 1930 р. 140, 300, 301 (2 копії) 
93. Постанова №89 29 грудня 1930 р. 141-142, 302-303 
94. Наказ №90 31 грудня 1930 р. 143, 304-305, 

                                                 
1 Стор. 242 – службова записка, зміст якої ліг в основу п.4 Наказу №60. 
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306-307 (2 копії)1, 
95. Наказ №91 31 грудня 1930 р. 144, 309 
96. Наказ №92 3 січня 1931 р. 145 

 
Характерною особливістю другої половини справи є те, що більшість 

продубльованих з першої половини справи документів, надруковані на цигарковому 
папері. Тому об’єм копій по кількості сторінок більший. Деякі документи представлені аж 
у двох копіях. На них зустрічаються позначки, якому адресату потрібно отримати 
документ. Окрім бухгалтерії, розноску здійснювали ще й для керуючого особовими 
справами. 

В описі змісту за сторінками справи ми бачимо збої в порядку під час підшивання 
документів, тому і трапляються невідповідності дат та номерів наказів відносно 
хронології. Багато дат та номерів наказів у другій половині справи проставлено від руки, 
де помічені виправлення на датах та в номерах наказів. Під низкою копій наказів стоїть 
підпис керуючого справами та його резолюція: “Певно”. На звороті деяких копій 
трапляються помітки чи нотатки, зроблені олівцем, когось із керівництва. Прізвища “з 
поміток” згодом зустрічаються вже в наступних наказах – очевидно, що через брак паперу 
для попередніх записів або чернеток для такої, власне, мети прислужилась зворотня 
сторона деяких “старих” наказів. 

Якість друку у копіях з другої половини іноді набагато краща від текстів з першої 
половини, де не завжди друкаркою використовувалася свіжа друкарська стрічка та й поля 
зліва більші (місцями із рясними помітками). Під час підшивки документів, що зібрані у 
першій половині справи, буває важко прочитати з лівої сторони аркуша тексти наказів, бо 
їх “захоплює” шов. 

Та найвражаючою несподіванкою було те, що на сторінці 308 виявилася одна 
знахідка, про яку варто сказати окремо. 

Вивчаючи тексти документів справи №12, нам різносторонньо відкривався зміст 
деяких сторін життя інституту. Їх ще належним чином треба досліджувати і вивчати 
набагато глибше, щоб зрозуміти більше та об’єктивно пізнати “механізм дії” суспільства 
на історію та історії на суспільство. Та й то, незважаючи на результати кропіткої роботи, 
матимемо лише уявлення про історію інституту в той час. 

Попри все, про що ми довідалися із текстів документів, нам лише частково 
відкрилася картина реального становища професорсько-викладацького складу в тих 
умовах роботи, яка зафіксована через задокументовані події в інституті у 1930 році. 
Документ з 308 сторінки своїм змістом не тільки доповнює вже нам відоме, але й 
наштовхує на низку запитань, відповіді на які ще потрібно знайти. 

Завдяки загадковим обставинам, через які цей документ потрапив до справи та 
його “замаскованості” серед копій, ми довідуємось ось про що: 

“ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 
засідання М/К ч. 83 Робос2 від 31/ХІІ-30 р. 
ПРИСУТНІ: Люмкес, Каплунов, Віленський, Базілевич, Кравченко, Сухомел, 

Бурик, Шмігель, Товстоліс, Шкабара. 
Голова – Люмкес. Секретар – Базилевич. 
СЛУХАЛИ: УХВАЛИЛИ: 
3. Стан розрахунку з педперсоналом. 
1) Вважати стан з визначенням навантаження лекторського складу та його оплати 

незадовільним. 
2) Виділити бригаду для перевірки розрахунків з педперсоналом в такому складі: 

Гапонов, Каплунов, Шкабара. 
3) Вимагати від учб. част. точно визначити навантаження кожного робітника. 

                                                 
1 Стор. 308, на якій розміщено “Витяг з протоколу №6” М/К №83 Робос. 
2 Місцевий комітет №83 робітників освіти. 
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4) Добитись ліквідації ненормальностей та закінчення нових розрахунків 
(жовтень-грудень) до 1/І-31 р. 

З оригіналом згідно: 
Секретар: підпис (Базилевич)”. 
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Загальні висновки 
по історії 

Київського інженерно-меліоративного інституту 

за 1930 рік 
 

І. Дата заснування, першопочаткова назва та місцезнаходження: 
 

15 вересня 1915 року 
Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище 
м. Київ, вул. Марії Благовіщенської, 59 

 
ІІ. Дата останньої реорганізації, назва та адреса: 

 
22 червня 1930 р. в результаті закриття Київського сільськогосподарського 

інституту (КСГІ), до складу якого в 1928 р. увійшов колишній Київський меліоративно-
землевпорядний політехнікум (КМЗП), утворено Київський меліоративний інститут, який 
розташувався в будинку колишньої земської управи по вул. Рейтарській, 37. З кінця липня 
– Київський інженерно-меліоративний інститут (КІМІ) 

Форма навчання – стаціонар. При держзамовленні на підготовку фахівців 30% 
студентів оплачують своє навчання через касу інституту. Ті, хто мають цільове 
направлення чи із родини колгоспників, від плати звільнені і отримують стипендію. 
Розмір стипендії різниться по курсах, а також залежить від установи, яка направила на 
навчання: партійні чи профспілкові організації. 

Режим роботи навчальної установи з початку 1930-31 навч. року – двозмінний. 
Викладання навчальних дисциплін та діловодство – на українській мові. 
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Відомче управління роботи установи здійснюється через Наркомат земельних 
справ України (НКЗС), Укрмеліотрест, Наркомат освіти України (НКО), Штаб української 
військової округи. 

 
ІІІ. Дирекція: 

 
Директор: Луковський М.П., з 27/ХІІ-1930 р. – Горбач Сергій Петрович; 
 
Заступник директора по навчальній частині: Шиманський І.Є.; 
 
Заступник директора по адміністративно-господарській частині: 
 Щепкін А.А. (з 2/Х-1930 р.), Відавський П.М. (з 25/Х-1930 р.); 
 
Заступник директора по лінії військової підготовки: Чижун Л.У. (1/Х-1930 р.); 
 
Завідувачі основних факультетів та ін. структурних підрозділів. 
 

ІV. Адміністративно – господарська частина: 
 

1. Секретаріат: 
(Штат із 16 працівників) 

Керуючий справами: Пожарський Д.Н. 
 

2. Бухгалтерія: 
(Штат із 3 працівників) 

Головний бухгалтер: Грудзінський Є.О. 
 

3. Господарська частина та навчально-допоміжні установи: 
(Штат із 15 працівників) 

Завідувач господарством: Яківчук О.П. 
 

Кваліфіковані служники 
 

Техпрацівники 
 

Бібліотека 
(завідувач:  

Купченко Д.Д.  
з 1/VІІ-1930 р. ) 

5 штатних одиниць 
 

 9 штатних одиниць 
 

4 штатні одиниці: 
(завідувач, 2 бібліотекарі, 
кваліфікований служник) 

 
V. Навчальна частина: 

 
Завідувач: Шиманський І.Є. 

 
№ 

п.п. 
Підрозділ Завідувач Примітка 

 
1. Інженерно-меліоративний факультет 

(ІМФ) 
Шиманський І.Є. 

(з 8/VІІ-1930) 
Браницький С.К. 

(з 1/Х-1930) 
 

2. Культур-технічний факультет 
(КТФ) 

Каньовський О.П. 
(з 8/VІІ-1930) 

Шкабара О.С. 
(з 27/ІХ-1930) 

 
Протягом грудня КТФ 

зазнає реорганізації. 
Виникають спеціалізації: 
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– експлуатація 
гідроспоруд та культури 

на висушених землях; 
– експлуатація 

гідроспоруд та культури 
на зрошених землях. 

3. Землевпорядний 
факультет 

(ЗФ) 
(ліквідований з 27/VІІ-1930) 

Гершонов М.М. 
(з 8/VІІ-1930) 

Студентів ІІ-ІІІ курсів 
переведено до 
Харківського 

землевпорядного 
інституту, а ІV курс 

випускатиметься зі стін 
КІМІ 

4. Денний Робітфак 
 КІМІ 

 

Герасун Г.П. 
(з 8/VІІ-1930) 

Бородайко В.Ф. 
(з 16/VІІ-1930) 

5. Кагарлицький Робітфак Онопрейчук Р.Я. 
(з 1/ІХ-1930) 

Навч. рік розпочався 
 з 21/Х-1930 

6. Березанський Робітфак Ткаченко Ф.Г. 
(з 1/ІХ-1930) 

Навч. рік розпочався з 
1/Х-1930 

7. Вечірній Робітфак 
КІМІ 

 На стадії організації 

8. Курси Профтисячі 
 

Уваров І.Б. 
(з 1/VІІ-1930) 

Випуск курсантів-
профтисячників відбувся 

15/VІІІ-1930 
9. Батрацькі курси тов. Миронівський 

(з 1/VІІ-1930) 
Ліквідовані 
з 11/Х-1930 

 
VІ. Професорсько-викладацький склад інституту: 

 
 Станом на 8 липня 1930 р. Станом на 18 серпня 1930 р. 
1. Професори – 5 Штатних професорів – 9 (+ 3 вакансії 

штатного і 2 вакансії позаштатного 
професора) 

2.  Доценти – 22  Штатних доцентів – 4 (+ 3 вакансії) 
Позаштатних доцентів – 12  

3.  Ст. викладачі – 5   
4. Асистенти – 1  Штатних асистентів – 5 (+ 5 вакансій) 

Позаштатних асистентів – 2  
5.  Всього: 30   Всього: 45 

 
VІІ. Студентський склад та курси основних факультетів: 

(станом на кінець грудня 1930 р. після випусків: 
у липні 19 осіб у званні агрономів-меліораторів і 45 – інженерів-меліораторів 

та в кінці грудня – 51 інженера-землевпорядника) 

 
Факультети Курси Загальна кількість 

студентів 
Інженерно-меліоративний І (осінній набір) 93 

(прийом 90 чол.) 

 І (весняний набір) 79 
 ІІ 74 
 ІІІ 35 
 ІV 44 

Культур-технічний І 45 
(прийом 48 чол.) 

 ІІ 30 
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 ІІІ 24 
 ІV 38 
  Всього: 462 студенти 

 
70% студентів від загального контингенту отримують стипендію від 65 крб. на 

місяць з відповідним підвищенням виплати в залежності від курсу, на якому навчається 
стипендіат. 

 Студенти Робітфаку денної форми навчання забезпечуються стипендією 
розміром 45 крб. на місяць незалежно від курсу, на якому вони навчаються. Студенти 
вечірнього Робітфаку стипендії не мають, так як вони отримують зарплатню по місцю 
своєї основної роботи. 

 
VІІІ. Матеріально-технічна база інституту: 

 
1. Будинки: 

– головний будинок вул. Рейтарська, 37, і його флігель (приміщення колишнього 
молокозаводу), в якому, окрім навчальних кабінетів, розмістилася бібліотека з читальнею; 

– Робітфак і кабінет допризовної військової підготовки – вул. Нероновича, 2 (на 
місці звільнених приміщень після ліквідації колгоспних курсів заплановано збудувати 
закриту їдальню інституту, якої до кінця 1930 року так ще й не відкрили); 

– частина будинку по вул. Жертв Революції, 12, де обладнано хімічну 
лабораторію. 

 
2. Підсобне господарство: 

– хутір Грушки (уповноважений з 2/Х-1930 р. – т. Кляуза С.Ф.). 
 

3. Транспорт: 
– кінь та однокінна вантажна платформа (з листопада 1930 р.). 

 
4. Житло для студентів: 

– 190 ліжко-місць в гуртожитках ЦБПС м. Києва. 
 

ІХ. Навчально-виробнича база: 
 

1. Навчальні кабінети: 
 

 Станом на 10 липня 1930 р. Станом на 19 грудня 1930 р. 
 Назва кабінету і його завідувач: Назва кабінету і його завідувач: 

 
1. Хліборобства – доц. Раєвський – 
2. Меліоративний – проф. Краснітський Меліоративний – проф. Краснітський 
3. Культур-технічний – доц. Кашин  Культури боліт – доц. Кашин 
4. Геології та ґрунтознавства – 

доц. Виржиківський  
Геологічний – доц. Виржиківський  

5. Геодезії – доц. Товстоліс Геодезії – доц. Товстоліс 
6. Фізичний – проф. Лінниченко  – 
7. Технічного креслення – 

доц. Шапошніков  
– 

8.  Сільськогосподарського аналізу – 
проф. Віленський 

9.  Ботанічний – проф. Персідський 
10.  Луківництва – проф. Шкабара 
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11.  Греблі – проф. Артем’ївсьський  
12.  Будівельної механіки – проф. 

Данилевський 
13.  Військовий кабінет – т. Чижун, 

Вінклер В.В. (з 3/Х-1930 р.) 
 Всього: 7 Всього: 10 

 
2. Навчальні лабораторії: 

 
 Станом на 10 липня 1930 р. Станом на 19 грудня 1930 р. 

1. Гідравліки – проф. Сухомел Гідравліки – проф. Сухомел 
2. Хімічна – доц. Залізняк Хімічна – доц. Залізняк 

 
3. Навчально-предметні комісії інституту – 12: 

 
1. Математика – під керівництвом т. Шиманського. 
2. Геодезія з топографічним рисуванням – під керівництвом т. Товстоліса. 
3. Будівельна механіка – під керівництвом т. Данилевського. 
4. Діалектичний матеріалізм – під керівництвом т. Люмкіса. 
5. Ґрунтознавство, мінералогія, геологія, гідрогеологія, хімія – під керівництвом т. 

Віленського. 
6. Гідравліка, смокові станції, спеціальна гідравліка, електротехніка – під 

керівництвом т. Сухомела. 
7. Лукознавство, болотознавство, рослинництво, скотарство, с/г машинознавство, 

мотокультура, фізика і культура ярів та пісків – під керівництвом т. Шкабари. 
8. Греблі, зрошення, с/г водопостачання, фізика, свердлові роботи, закріплення 

ярів та пісків, німецька мова – під керівництвом т. Краснітського. 
 9. Політекономія, с/г економія, економіка меліорації, організація с/г господарства 

– під керівництвом т. Луковського. 
10. Осушення, торфова справа, рибоводні стави, гідрологія, гідрометрія, 

метеорологія, кошториси та технічна звітність – під керівництвом т. Гапонова. 
11. Ботаніка – під керівництвом т. Персидського. 
12. Дисципліни Земфаку – під керівництвом т. Васильченка. 

 
4. Кафедри інституту: 

 
16 листопада 1930 р. утворено Військову кафедру (завідувач – Чижун Л.У.). 
1 грудня 1930 р. оголошено про створення 10 кафедр інституту і їхній склад, на 

яких викладатиметься 60 навчальних дисциплін: 
 

Назва кафедри Дисципліни Керівник 
1. Осушення 1. Осушення Акад. Оппоков 
 2. Регулювання річок  
 3. Торфова справа  
 4. Кошторисна і технічна звітність  
 5. Рибоводні стави  
 6. Механізація меліоративних робіт  
 7. Кліматологія  
 8. Чужоземна мова  
2. С/г водопостачання 1. С/г водопостачання Проф. Краснітський 
 та зрошення 2. Зрошення  
 3. Свердлові роботи  
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3. Гідротехніки 1. Греблі Проф. Артем’євський 
 2. Закріплення ярів та пісків  
 3. Гідрологія  
 4. Гідрометрія  
 5. Рибоводні стави  
 6. Німецька мова  
4. Культур-технічних 1. Лукознавство та культура луків Проф. Шкабара 
 дисциплін 2. Спецрослинництво  
 3. Культура пісків та ярів  
 4. Техніка с/г та культур-техніка  
 5. Загальне рослинництво  
 6. Скотарство  
 7. Болотознавство та культура боліт  
 8. Ботаніка з болото-торфознавством  
 9. Ботаніка з фітосоціологією  
 10. С/г машинознавство та мотокультура  
5. Гідравліки 1. Загальна гідравліка Проф. Сухомел 
 2. Спец. гідравліка  
 3. Смокові станції та гідросилові  
 установки  
 4. Елементи електротехніки та 

електрифікація с/г 
 

6. Геодезії 1. Геодезія Проф. Товстоліс 
 2. Топографічне рисування  
 3. Меліоративні вишуки  
7. Соцекономічних 1. Діалектичний матеріалізм Проф. Луковський 
 дисциплін 2. Національне питання  
 3. Політекономія  
 4. Сільськогосподарська економія  
 5. Теорія радянського господарства з 

економічною політикою 
 

  6. Економіка меліорації  
  7. Організація сільського господарства  
  8. Колективні сільські господарства  
  9. Сільськогосподарська статистика  
 10. Спецзаконодавство  
8. Ґрунтознавства 1. Ґрунтознавство Проф. Віленський 
 2. Геологія  
 3. Гідрогеологія  
 4. Мінералогія  
 5. Сільськогосподарський аналіз  
9. Математики, 1. Вища математика Проф. Шиманський 
 фізики та хімії 2. Фізика  
 3. Хімія  
 4. Варіаційна статистика  
10. Будівельної  1. Теоретична механіка Проф. Данилевський 
 механіки  2. Міцність матеріалів  
  3. Статика споруджень  
  4. Залізобетон  
  5. Будівельні роботи і матеріали  
  6. Підмурки та фундаменти  
  7. Шляхи і мости  
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  8. Інженерне рисування з  
  нарисною геометрією  
  9. Машинознавство  
 10. Технічне рисування  

 
5. Бюро виробничої практики (з 11/Х-1930 р.) 

Зав. бюро – Браницький С.К. 
 

Х. Науковий сектор: 
 

Із числа випускників літа 1930 р. до Інституту аспірантури було рекомендовано 
Живоленка Б.П. та Островського Г.Б. 

В грудні 1930 р. розпочалася розробка питання про відкриття аспірантури при 
КІМІ. 

На 1/І-1931 р. призначено розгляд кандидатур, які бажають навчатися в 
аспірантурі. 

Про роботу предметних гуртків згадок ніяких. 
 

ХІ. Культурно-виховний та ідеологічно-пропагандиський сектор: 
 

28/ІХ-1930 р. організовується оркестр (духовий). 
Про клуб, його місцезнаходження та гуртки художньої самодіяльності більше 

ніяких відомостей не знайдено. 
Про наявність в інституті актової зали відомостей нема. 
Вправи під час занять фізкультурного гуртка проводилися під акомпанемент на 

роялі. Про наявність в інституті фізкультурної зали можемо судити лише з епізодичного 
повідомлення про роботу фізкультурного гуртка. Проте є згадка, що фізкультуру на 
Робітфаці проводити ніде, значить, фізичне виховання цих студентів згодом відбувалося у 
пристосованому приміщенні або у фізкультурній залі КІМІ. 

7 листопада 1930 року вийшов перший номер студентської газети “За кадри”. 
З початку навчання у 1930-31 н. р. в академічних групах інституту та на Робітфаці 

розпочалося систематичне проведення політичних годин. 
 

ХІІ. Громадські організації: 
 

– партійна організація з парткомом; 
– осередок ЛКСМ; 
– профспілки: 
студентський профком та місцевком №83 робітників освіти (РОБОС). 
 

*** 
Фінансову діяльність інституту проаналізувати проблемно через відсутність в 

архівних фондах відповідних документів (кошторис, річний бухгалтерський звіт і т.п.). 
 

*** 
Відомості про відрядження працівників інституту впродовж ІІ-ої половини 

1930 р. 
 

№ 
п.п. 

Кого 
відряджали 

Куди Термін Мета 
 

1. Луковський Харків 15-20 липня По справах КІМІ 
2. Каньовський Харків 23-26 липня По справах КІМІ 
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3. Бородайко  В розпорядження 
Парткому 

З 21 липня на 
час його 

відпустки 

Хлібозаготівельна 
кампанія 

4. Бородайко Березань 27/ІХ по 1/Х По справах 
Робітфаку 

5. Луковський Харків 13/Х-19/Х По справах КІМІ 
6. Луковський 

Шкабара 
Харків 11/ХІ-17/Х З’їзд директорів 

інститутів та їх 
заступників з питань 

дострокового 
випуску студентів ІV 

курсу 
7. Янківський Бровари 24/ХІ З питань придбання 

інститутом на 
конезаводі коня 

8. Бородайко В розпорядження 
Парткому 

9/ХІІ-21/ХІІ Передвиборна 
кампанія 

9. Зайченко Харків ІІ декада грудня Наркомат Праці та 
ВРПС 

 
“Чистка” студентських лав 

Впродовж ІІ-ої половини 1930 р. 12 студентів було відраховано з інституту як 
“ворожі елементи”, проте 4 студентам вдалося домогтися поновлення на навчанні через 
Вищий апеляційний суд. 

4 студентів було відраховано як таких, які тривалий час не з’являються на 
заняттях і не дають про себе ніяких звісток (це ті студенти, котрі потрапили до категорії 
зниклих безвісти). 

 
“Чистка” бібліотечного фонду 

З 22 вересня в бібліотеці інституту впродовж кількох днів комісією, затвердженою 
наказом директора КІМІ, відбувалося “вилучення непридатної наукової та політичної 
літератури”. 

Вибіркові1 статистичні дані 
Впродовж ІІ-ої половини 1930 р. в інституті померло 2 студенти і 1 його 

працівник. 1 студентка пішла у декретну відпустку. 
 

                                                 
1  Кількість студентів, які пішли в академічну відпустку з різних причин, спеціально не підраховувалась тому, що процеси по 
стабілізації числа студентського контингенту КІМІ відбувалися практично аж до кінця 1930 року. Статистика по “лікарняних” 
персоналу також не виводилася через великий плин кадрів. 
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Додатки до хронік 1930 року 
 

 (Події та факти кінця 20-х – початку 30-х років, які сталися в державі та мали 
безпосередній вплив на розвиток історії КІМІ) 

 
ДОДАТОК І 

 

Київщина в роки першої п’ятирічки 1929-1932 рр. 
(Узагальнений огляд матеріалів із “Нарисів історії Київської обласної партійної 

організації” під редакцією О.А. Бородіна та М.Я. Цалюка // Видавництво політичної 
літератури України; К., 1967; стор. 338-365.) 

 

1. Характерна особливість років першої п’ятирічки – це розгорнутий наступ 
соціалізму по всьому фронту, котрий мав на меті здійснити корінні соціально-економічні 
перетворення в суспільстві. 

До 1929 р. наступ проти капіталістичних елементів головним чином відбувався у 
місті (промисловість, торгівля). Початок масової колективізації і вступ селян до колгоспів 
засвідчили, що процес набрав загального характеру і розгорнувся як в місті, так і на селі. 

Після завоювання робітничим класом політичної влади компартія мала вирішити 
найскладніше завдання – здійснення соціалістичного перетворення сільського 
господарства шляхом організації масового колгоспного руху, ліквідації куркульства як 
класу на базі суцільної колективізації. 
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Опорою для компартії в ході колективізації сільського господарства стали 
передові колгоспи, радгоспи, машинно-тракторні станції (МТС) та допомога робітничого 
класу з центрів промисловості. 

На Київщині наприкінці 1929 р. колгоспниками стали більшість вчорашніх селян-
середняків. Показники урожайності в колективних господарствах виявилася вищими, ніж 
в індивідуальних господарствах, що в агітації за колгоспи стало вагомим аргументом у 
перевазі колективних форм господарювання над індивідуальними. Значно поліпшувалася і 
робота радгоспів. Серйозні успіхи виявилися у створенні перших МТС – їхнє число на 
Київщині дедалі збільшувалося. МТС стали символами у створенні та зміцненні 
колгоспного ладу. Поступово вони перетворилися на опорні пункти партійної і політичної 
роботи на селі. 

Стати на шлях нового життя сільським трударям мав допомогти робітничий клас. 
З цією метою листопадовий Пленум ЦК ВКП(б) 1929 р. послав на село 25 тисяч передових 
робітників, “які повинні були внести в селянські маси пролетарську дисциплінованість і 
організованість, більшовицьку наполегливість і під керівництвом партійних організацій 
забезпечити розвиток колгоспного руху”. 

Сотні київських робітників виявили бажання добровільно поїхати на село. Їхнім 
набором в армію двадцятип’ятитисячників займалися керівники окружного і районних 
комітетів партії. У спеціальні комісії по набору увійшли ще й представники профспілок, 
комсомолу і колгоспспілки. Про підбір робітників на постійну роботу в колгоспи та на 
МТС обговорювалося на нараді секретарів виробничих партійних осередків, яку було 
скликано окружкомом партії. 

В січні 1930 р. окружком партії отримав понад 700 заяв, але згідно контрольного 
завдання ЦК КП(б)У по Київському округу передбачалося послати на село 495 робітників. 
Кандидатури добровольців, як правило, обговорювалися на зборах робітників, і кожному з 
них колектив підприємства “давав наказ виправдати довір’я партії в боротьбі за 
соціалістичне перетворення села”. 

Велика група двадцятип’ятитисячників з Києва – 99 чоловік – поїхала в 
Молдавську АСРР. 
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Двадцятип’ятитисячники працювали на відповідальних посадах голів колгоспів 
або їхніми заступниками, секретарями парторганізацій. З їхньою участю була проведена 
посівна кампанія 1930 року. 

Посланці з міста відіграли важливу роль в організації майстерень МТС і колгоспів, 
на будівництві колгоспних підприємств, тваринницьких ферм, механізації окремих 
ділянок сільськогосподарського виробництва. “Робітники передавали сільським 
трудівникам свій політичний досвід, згуртовували бідняцько-середняцькі маси навколо 
партії. Все це створювало умови для посилення темпів колективізації”. 

 

  
 

В січні 1930 року окружкомом було поставлено завдання до наступної весни 
колективізувати не менш як 35% площі селянського землекористування (попередніми 
планами передбачалося на кінець 1931 р. колективізувати лише 13,7%). Березанський, 
Кагарлицький (виділено мною тому, що, власне, у цих районах було відкрито Робітфаки 
Київського інженерно-меліоративного інституту, – прим. авт.), Бориспільський, 
Ржищівський та Димерівський райони Київщини визначалися як опорні пункти суцільної 
колективізації. 

В лютому окружком визнав за необхідне прискорити перебудову партійної роботи 
– перетворити сільські осередки на виробничі (колгоспні), спрямувати їхню діяльність на 
зміцнення колгоспів і розвиток колективізації, на безпосереднє керівництво колгоспами та 
МТС, краще використовувати комуністів на виробництві. 

Масовий колгоспний рух по-новому поставив питання про ставлення до 
куркульства. До початку руху партія і радвлада проводили політику обмеження куркулів. 
Тепер же “було здійснено перехід до політики ліквідації куркульства як класу на основі 
суцільної колективізації”. Суть нової політики партії на селі полягала в позбавленні 
куркульства виробничих джерел існування та розвитку, про що наголошувалося 
постановою ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 р. 

Реакцією на дану політику став жорстокий опір “цього експлуататорського класу”. 
Куркулі намагалися пролізти в колгоспи, щоб там шкодити і чинити терористичні акти. 
Окрім убивств активістів почастішали випадки підпалів. “У відповідь на ці бандитські дії 
на Київщині, як і по всій країні, розгорнувся могутній антикуркульський рух бідняків і 
середняцьких мас”. На зборах сільські громади приймали рішення про виселення злісних 
куркулів за межі України, про конфіскацію їхнього майна і передачу його колгоспам, про 
створення спеціальних комісій по розкуркулюванню. 

“Розгром куркульства, активну участь в якому взяли широкі бідняцько-селянські 
маси, прискорив процес ліквідації старих капіталістичних виробничих відносин і створив 
умови для утвердження нового суспільно-економічного ладу на селі”. 
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Поряд з певними досягненнями в колгоспному будівництві на Київщині, як і в 
інших районах СРСР, стали виявлятися перегини і помилки. Методи “натиску” призвели 
до грубих перекручень партійної лінії – замість с/г артілей створювали комуни, принцип 
добровільності підмінювався голим адмініструванням, були порушення постанови ЦК 
партії про темпи і строки колективізації. “Штучне форсування темпів колективізації (на 30 
лютого 1930 р., наприклад, в Березанському районі було колективізовано 90-95% 
земельної площі) без урахування ступеня підготовленості мас, зазвичай, приводило до 
порушення ленінського принципу добровільності в колгоспному будівництві”. 

Дані явища підривали колгоспний рух та ослаблювали соціалістичне будівництво. 
Тому ЦК ВКП(б) вжив рішучих заходів для швидкого виправлення помилок. 2 березня 
1930 р. в газеті “Правда” була надрукована стаття Й.В. Сталіна “Запаморочення від 
успіхів”, у якій викривались помилки і роз’яснювалась політика партії в колгоспному 
будівництві. 

14 березня 1930 р. з’явилася постанова ЦК ВКП(б) “Про боротьбу з викривленням 
партлінії в колгоспному русі”, яка зобов’язувала парторганізації якнайшвидше ліквідувати 
хиби, розгорнути широку роботу по залученню селян в колгоспи на основі добровільності. 
2 квітня 1930 р. було опубліковано постанову ЦК ВКП(б) “Про пільги для колгоспів”, за 
якою колгоспи і колгоспники звільнялися на два роки від податків на робочу худобу, 
держава надавала колгоспам безвідсоткову насіннєву позику. 

Завдяки вжитим заходам, вказаним ЦК ВКП(б), помилки в колгоспному 
будівництві були своєчасно ліквідовані. Це дещо заспокоїло селянські маси. Розпалися 
лише “паперові” колгоспи, стався відплив з колгоспів нестійкої частини селян. Внаслідок 
цього за місяць (з березня по квітень 1930 р.) на Київщині процент колективізованих 
селянських господарств знизився з 56,6% до 26%, а орної землі в них – з 67,5% до 30,2%. 
Зате в колгоспах залишилася найбільш стійка частина трудового селянства, що твердо 
стала на шлях соціалізму. 

Серйозну допомогу молодим колгоспам подали робітники Києва з “Київського 
робітничого товариства шефства над селом”. Дане товариство виникло ще на початку 
першої п’ятирічки. Навесні 1930 р. ним було направлено до колгоспів замість, як було 
заплановано, 60 ремонтних бригад – 129, які об’єднували 449 чоловік. Крім того, в селах 
побували 54 агіткультбригади (209 чол.) та понад 20 бригад лікарів. Кожна з цих бригад 
місяць-півтора працювали на селі. 

Поряд з перетворюваннями у сільському господарстві на Київщині успішно 
здійснювалась політика соціалістичної індустріалізації. В перший рік п’ятирічки 
промислові підприємства перевиконали план на 8%. Надпланової продукції було 
випущено на 6,5 мільйона карбованців. 

Підсумки за перший рік п’ятирічки були зроблені на ХV окружній 
партконференції, яка відкрилася 25 травня 1930 року і проходила в атмосфері підготовки 
до ХVІ з’їзду ВКП(б) і ХІ з’їзду КП(б)У. 

Ряди партії поповнилися новими членами, яких у зв’язку з річницею смерті В.І. 
Леніна було призвано в січні 1930 р. через оголошений ленінський набір. Вже в квітні 
1930 р. у окружній парторганізації частка робітників становила 54,3%. 

В день відкриття ХV окружної партконференції в Києві її вітала тригодинна 
демонстрація трудящих. Конференцію вітали також делегації колгоспників, одноосібників, 
представники наукових установ, червоноармійці та письменники. Повсюди проходили 
мітинги, на яких промовці схвалювали генеральну лінію ленінського ЦК. 

На конференції, окрім звітів про підсумки першого півріччя 1929-30 
господарського року, були накреслені перспективи розвитку промисловості на 1930-31 рік, 
питання про соціалістичну перебудову села та культурне будівництво. 

В розвитку промисловості та в соціалістичній перебудові сільського господарства 
округу конференція звернула увагу на те, що у виконанні планів по якісних показниках, 
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зокрема, по зниженню собівартості, чимало промислових підприємств не подолали ще 
серйозних недоліків. 

Конференція також приділила велику увагу питанню робітничого постачання та 
житлового будівництва. Зростання робітничого класу відбувається за рахунок притоку 
робочої сили із села. Однак за останній рік збільшення в два рази кількості закладів 
громадського харчування не задовольняє потреб населення. В їдальнях не вистачає 
продуктів харчування. Житлове будівництво відстає від загальних темпів розвитку 
промисловості та культурного будівництва. 

В 1930 р. в Київському окрузі працювали 31 вуз, десятки технікумів та інших 
спеціальних середніх навчальних закладів. Кількість студентів зросла, а гуртожитків для 
них не вистачало. Конференція визнала за необхідне прискорити житлове будівництво і 
будівництво гуртожитків. 

Результати підсумків соціалістичної перебудови сільського господарства 
виявилися такими. У 1928 р. на Київщині було колективізовано тільки 1,5% господарств, а 
на весну 1930 р. їх стало близько третини від усіх господарств округу. Радгоспами у 1929 
році оброблялося 15 тис. га землі, а на кінець 1930 р. площа під їхніми посівами становила 
вже понад 30 тис. га. 

Конференція закликала делегатів на мобілізацію зусиль трудящих на подальший 
розвиток промисловості, соціалістичні перетворення в сільському господарстві та 
розгортання культурного будівництва. 

“Під керівництвом ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У більшовики Київщини разом з усім 
радянським народом активно боролися проти залишків троцькізму, проявів правого ухилу 
і буржуазного націоналізму”. Делегати конференції одностайно схвалили генеральну 
лінію компартії, спрямовану на реконструкцію народного господарства, на побудову 
соціалізму в СРСР. 

5-10 червня 1930 р. в Харкові відбувся ХІ з’їзд КП(б)У. З’їзд визначив чергові 
завдання парторганізацій республіки в розвитку промисловості й колгоспного будівництва, 
зобов’язав комуністів й надалі “вести непримиренну боротьбу проти проявів українського 
буржуазного націоналізму і великодержавного шовінізму, за будівництво української 
соціалістичної культури”. 

“Трудящі Київщини палко вітали рішення з’їзду, спрямовані на дальший розвиток 
економіки і культури УСРР”. 
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З 26 червня по 13 липня 1930 р. в Москві працював ХVІ з’їзд ВКП(б). Підбивши 
підсумки роботи партії за звітний період, з’їзд звернув особливу увагу на завдання 
дальшої реконструкції народного господарства на базі нової, сучасної техніки, на 
необхідність посилення масового соціалістичного змагання. Цей з’їзд увійшов в історію 
СРСР як з’їзд розгорнутого наступу соціалізму по всьому фронту. 

2. Виконання завдань подальшої реконструкції всіх галузей народного 
господарства вимагало значного підвищення “боєздатності партійних організацій, що 
стояли на чолі боротьби трудящих за створення фундаменту соціалістичної економіки”. 
Це зумовило процес перебудови організаційної та ідеологічної роботи, який відбувався “в 
період розгортання наступу соціалізму по всьому фронту”. 

У 1930 році, коли в Києві було ліквідовано округ (тут і далі виділено та 
підкреслено мною, – прим. авт.), відбулося створення міського партійного комітету та 
загальноміських профспілкових, комсомольських, господарських і планових органів. Усі 
вони разом із міськрадою займалися питаннями розвитку народного господарства і 
культури міста. 

Зміни торкнулися і організаційної структури, а також усіх форм роботи 
первинних партійних організацій. Згідно директив ЦК партії і ХVІ з’їзду ВКП(б), на 
великих промислових підприємствах встановлювалась трьохступенева структура 
партійної організації: партійний комітет, цехова партійна організація і партійна група. До 
ХVІ з’їзду ВКП(б) на більшості підприємств Київщини існували тільки загальні партійні 
організації, що створювало певні труднощі в проведенні внутріпартійної і масово-
політичної роботи та не сприяло здійсненню належного впливу на широкі маси. 

Відповідно до парторганізацій відбувалася перебудова комсомольських і 
профспілкових організацій, місцевих Рад депутатів трудящих (це також дуже чітко 
проглядається в архівних документах інституту, коли мова торкається громадських 
студентських і комсомольських організацій, – прим. авт.). За виробничим принципом 
перебудовувалася і партробота на селі. В цьому велику роль відіграла постанова ЦК 
ВКП(б) від 5 січня 1930 року “Про реорганізацію апарату ЦК ВКП(б) і місцевих 
організацій”. 

Партійні апарати ЦК і окружкомів з цього часу почали вже складатися із чотирьох 
основних відділів: організаційно-інструкторський, кадрів, культури і пропаганди та 
агітації. Відділи роботи на селі були ліквідовані. Відтепер питаннями соціалістичної 
перебудови сільського господарства стали займатися всі відділи ЦК, окружкомів і 
райкомів партії. 

Перебудова партійної роботи на селі за виробничим принципом сприяла 
посиленню партійного керівництва, забезпечила правильну розстановку партійних сил на 
вирішальних ділянках – про їхню роботу тепер судили по виробничих показниках. 

Після утворення Київської області у 1932 році з травня місяця почалися чергові 
перевибори партійних органів з метою обрання до керівництва здібних організаторів мас. 
Значне зростання міської парторганізації (на 1 січня 1932 року робітничий прошарок в ній 
становив уже 86%) поряд з питаннями поліпшення внутріпартійної роботи на перший 
план висувало питання партійної освіти, зокрема, для молодих комуністів. 

Система партійної освіти на Київщині складалася з кандидатських, початкових 
партійних, пересувних і районних партійних шкіл, гуртків поточної політики (виділено 
мною тому, що в КІМІ робочими планами для груп і курсів було передбачено щотижневе 
проведення політгодин, починаючи з кінця 1930 р., – прим. авт.) і по вивченню окремих 
предметів соціально-економічного циклу, марксистсько-ленінських семінарів, семінарів 
для партійного активу, курсів для пропагандистів, вечірніх комуністичних університетів. 
При обкомі КП(б)У постійно діяли шестимісячні курси для партпрацівників низової і 
середньої ланки. В Києві широко практикували проведення районних теоретичних 
конференцій для партійного активу. Така форма політичного навчання для того часу була 
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новим явищем. При будинку політичної освіти було створено постійно діючий семінар 
старих більшовиків. 

Поряд з першими результатами в системі партосвіти виявилися і негативні явища 
– невідповідність інформації вимогам часу, плинність пропагандистських кадрів, їхня 
слабка теоретична підготовка. Для подолання цих недоліків київським партійцям довелося 
докласти чимало зусиль. 

3. В роки першої п’ятирічки по всій країні йшло велике будівництво фабрик і 
заводів, проводилась реконструкція старих промислових підприємств і всього народного 
господарства. “Трудящі Радянського Союзу, долаючи величезні труднощі, під 
керівництвом Комуністичної партії створювали економічну базу соціалізму”. 

Промислове будівництво здійснювалось і на Київщині при “великій допомозі, 
наданій ЦК ВКП(б) і РНК СРСР”. У березні 1931 р. Київський міськком партії 
звернувся до ЦК ВКП(б), РНК СРСР і ЦК КП(б)У з просьбою вирішити питання, в 
якому напрямі буде розвивати промисловість Києва. Більша частина комуністів 
трималася думки, що в Києві потрібно розвивати головним чином підприємства харчової 
та легкої промисловості. Однак ЦК ВКП(б) і РНК СРСР в директиві Держплану 
передбачали перетворити Київ на центр середнього і точного машинобудування, окрім 
того, що підприємства харчової і легкої промисловості будувалися також. 

Водночас значна частина київських підприємств почала освоювати нову 
виробничу спеціалізацію. До 1932 р., наприклад, при реконструкції заводу “Більшовик” 
передбачалося, що завод виготовлятиме устаткування переважно для підприємств 
цукрової промисловості. А вже в січні 1932 р. завод почав спеціалізуватися на випуску 
машин, головним чином, для хімічної промисловості. Після повної реконструкції 
“Більшовик” став одним з головних підприємств СРСР по випуску хімічних апаратів. 

Реконструкція заводу “Ленінська кузня”, починаючи з 1931 р., була прирівняна до 
ударних будов країни. Якщо раніше завод не мав чіткої спеціалізації, то після 
реконструкції він почав випуск різних механізмів для річкового флоту, а також випуск 
нової техніки (пародинамо, клапанні парові машини), яка раніше ввозилася з-за кордону. 

За спеціальною постановою радянського уряду проводилась реконструкція 
Київського паровозовагоноремонтного заводу. В жовтні 1931 р. головні електротехнічні 
майстерні були перетворені на завод всесоюзного значення, який дістав назву 
“Транссигнал”. Це підприємство випускало нову техніку для залізничного транспорту – 
жезлові апарати, автоблокувальну апаратуру, яку раніше також імпортували. 

Завод “Червоний двигун” також став підприємством союзного значення і для 
потреб країни випускав двигуни внутрішнього згоряння та здійснював масове 
виробництво вітчизняної техніки, яку також раніше доводилося ввозити з-за кордону 
(магнето типу ДЧ-1 тощо). 

Київський кабельний завод освоїв випуск нових для нашої промисловості кабелів 
різного призначення. 

Завод імені Лепсе був перетворений на підприємство з виробництва запасних 
частин до тракторів. У 1933 р. він виготовив майже ¼ частину всіх запасних тракторних 
деталей, випущених у Радянському Союзі. 

Масове виробництво сит для комбайнів освоїв завод імені Письменного. А завод 
“Червоний плугатар”, що раніше випускав тракторні сівалки, після технічної 
реконструкції почав виготовляти екскаватори різного призначення і тому він і дістав 
назву “Червоний екскаватор”. Київські заводи “Ренток” і “Автомат” після реконструкції 
почали виготовляти медичне устаткування, прилади і апаратуру для харчової 
промисловості. У зв’язку із зростанням попиту на будівельні матеріали було збудовано 
нові і реконструйовано діючі цегельні заводи. 
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На кінець 1932 р. кількість державних підприємств зросла з 104 до 130. Серед 
новозбудованих – 4-а взуттєва фабрика, 9-а друкарня, 3-й хлібозавод, фотоапаратний 
завод, швейна фабрика ім. Горького, м’ясокомбінат, трикотажна фабрика та багато інших. 

Головною особливістю розвитку промисловості Києва у першій п’ятирічці 
було те, що металообробна промисловість стала провідною серед інших галузей. 

Реконструкція старих фабрик і заводів та будівництво нових підприємств 
проходили при активній допомозі народів братніх республік. В свою чергу кияни з 
великим ентузіазмом виконували замовлення для Магнітобуду, Кузнецькбуду, для заводів 
Уралу та багатьох інших будов п’ятирічки. 

“У беззавітній і самовідданій праці робітничого класу в ті буремні роки 
гартувалась мужність, міцніла дружба народів СРСР, виховувались нові люди, здатні 
переборювати будь-які труднощі і перешкоди”. 

Розвиток промислового виробництва, безперервне поповнення робітничого класу 
призвели до значного зростання населення Києва: з 518,4 тис. жителів (поч. 1929 р.) до 
608 тис. жителів (січень 1933 р.). При цьому робітничий прошарок (з сім’ями) зріс з 132 
тис. чол. (27,2%) у 1926 р. до 271 тис. чол. (46,3%) у 1931 р. 

4 лютого 1931 р. ЦК ВКП(б) та РНК СРСР була скликана І Всесоюзна 
конференція працівників соціалістичної промисловості. На ній партія висунула лозунг: 
“Більшовики повинні оволодіти технікою”. В червні 1931 р. ЦК ВКП(б) скликав нараду 
господарників, на якій була вироблена програма перебудови господарської роботи і 
підвищення рівня керівництва промисловістю в нових умовах. 

Директиви компартії та уряду були покладені і в основу діяльності партійної 
організації Київщини. З порядку денного зборів, засідань бюро і парткомів на різних 
рівнях не сходили питання про необхідність оволодіння новою технікою, про поліпшення 
організації праці, зміцнення госпрозрахунку, про впорядкування заробітної плати (у 
працівників КІМІ також часто виникали проблеми з оплатою праці, – прим. авт.), 
підготовку кадрів технічної інтелігенції (постановка питання перед відомством та 
Міністерствами про відкриття аспірантури при КІМІ, – прим. авт.). 
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Виходячи з цього, партійні організації стали приділяти багато уваги питанню 
виробничо-технічного навчання (в КІМІ навчально-виробничій практиці стали надавати 
особливо виняткове значення, про що яскраво свідчать архівні матеріали, – прим. авт.). 
Визначальним стало те, що потяг до технічних знань проявляли комсомольці та молодь. 
Для них з ініціативи комсомолу в клубах, на заводах, у цехах проводились технічні 
консультації, дні і вечори техніки, технічні вікторини, організовувались виставки. 
Комсомольські організації підприємств виступили ініціаторами впровадження у 
виробництво раціоналізаторських пропозицій, економічний ефект від яких не заставив 
себе довго чекати. 

Крім технічного навчання без відриву від виробництва, для підготовки нового 
поповнення робітничого класу діяла система фабрично-заводських училищ (ФЗУ), які 
створювалися на кожному великому промисловому підприємстві Києва. МК партії та МК 
комсомолу на своїх засіданнях часто обговорювали питання про роботу ФЗУ, про 
навчальний процес та політичне виховання в них учнів. 

“Роки першої п’ятирічки увійшли в історію соціалістичного будівництва як 
період величезного розгортання змагання і ударництва, що стали могутньою 
рушійною силою у боротьбі за дострокове виконання народногосподарських планів”. 

Соціалістичне змагання характеризувалось не лише кількісним його зростанням 
(на 1/ХІ-31 р. охоплено 75% усіх робітників), а й якісно новими формами, такими, як 
створення ударних бригад, висунення зустрічних планів, організація госпрозрахункових 
бригад, планово-оперативних груп тощо (що також підтверджують архівні матеріали 
КІМІ, – прим. авт.). 

Авангардну роль у змаганні відігравали передовики-ударники виробництва 
(навчання, сфери послуг, мистецтва, спорту і т. п., де тільки можна було запровадити 
соціалістичне змагання). 

“В результаті творчої активності робітничого класу, великої 
організаторської діяльності партійних організацій провідні київські підприємства 
завершили першу п’ятирічку достроково”. Передовиків, згідно прийнятого на бюро 
Київського МК партії спеціальним рішенням про урочисту відзнаку цього досягнення, 
було нагороджено грамотами та грошовими преміями. 

Соціалістичне будівництво набирало все більшого розмаху і на селі. “У 
проведенні суцільної колективізації партія спиралася на успіхи соціалістичної 
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індустріалізації, які дали змогу поліпшити матеріально-технічну базу колгоспів шляхом 
створення багатьох нових МТС”. Їх на кінець 1932 р. на Київщині вже нараховувалося 94. 
Вони обслуговували 2 577 колгоспів і налічували 3 450 тракторів, головним чином, 
вітчизняного виробництва. 15 машинно-тракторних майстерень здійснювали капітальний 
ремонт тракторів. 

Проте соцбудівництво на селі в роки першої п’ятирічки натрапляло на численні 
труднощі. “Колективізація означала круту ломку старого укладу селянського життя. 
Селянин зі вступом у колгосп поривав зі своїм індивідуальним господарством, але в його 
психології, у звичках ще проявлялось тяжіння до приватної власності. Тому деяка частина 
колгоспників не завжди свідомо ставилась до своїх обов’язків. У перший період 
колективізації багато партійних і радянських органів слабо керували колгоспами, 
допускалися помилки в організації і оплаті праці колгоспників”, чим й скористалися 
“класові вороги – куркулі і буржуазно-націоналістичні елементи” (їх “знаходили” навіть і 
серед студентів та працівників КІМІ, – прим. авт.). 

“Все це призвело в 1931-1932 роках до зниження врожайності і валового збору 
зерна, до різкого скорочення поголів’я худоби на Україні, в тому числі і на Київщині (в 
архівних справах за ці роки прослідковується масове надання академвідпусток 
студентам через погіршення стану здоров’я внаслідок недоїдання та фізичного 
виснаження, – прим. авт.). Труднощі в колгоспному будівництві посилились ще й у 
зв’язку з перегинами, які мали місце під час хлібозаготівель. Плани хлібозаготівель 
складалися часто без врахування господарського стану і товарних можливостей районів і 
колгоспів. Деяким колгоспам кілька разів збільшували плани, а це підривало впевненість 
колгоспників у правильності планування. 

Під час весняної сівби і збиральної кампанії 1932 р. майже зовсім припинився 
приплив одноосібних господарств до колгоспів, а в колективних господарствах 
районів навіть спостерігався відплив. За даними по 27 районах Київщини, весною 
1932 р. із с/г артілей вийшло 2,9% селянських господарств (отак в партійних звітах 
завуальовувалися наслідки голодомору 1931-32 років на Київщині, – прим. авт.)”. 

“На стані сільського господарства певною мірою позначилась і адміністративна 
реформа, проведена на Україні ще в 1930 р. Округи були ліквідовані. В ході 
адміністративного реформування була запроваджена двоступенева система управління 
(центр – район), що й ослабило централізм у керівництві”. 

Вся територія України поділялась на 503 адміністративні одиниці: Молдавська 
АСРР, 18 міст і 484 райони. У жовтні 1932 р. за рахунок північних районів Київської 
області, до якої увійшло 98 районів і два міста – Київ та Житомир, була утворена 
Чернігівська область. 

ЦК КП(б)У та РНК УСРР приступили до виправлення становища, що склалося в 
сільському господарстві республіки, ліквідації перегинів при проведенні хлібозаготівель і 
організації допомоги тим районам і колгоспам, які в період підготовки і проведення 
весняної кампанії 1932 року відчували гостру нестачу насіннєвих і фуражних фондів, які 
відповідно до рішення ЦК КП(б)У та РНК УСРР одержали безпроцентну позику в розмірі 
210 тис. пудів ячменю. Було також поліпшено управління районами і колгоспами. З 
лютого 1932 року в Україні вводилась триступенева система управління: центр – область 
– район. 

В Києві з 1 по 3 липня 1932 р. пройшла І обласна конференція КП(б)У. Вона 
визнала, що підсумки посівної кампанії в області – незадовільні. Основні причини такого 
стану справ були опубліковані в газеті “Пролетарська правда” від 12 липня 1932 р.: 
“Незадовільна робота парторганізацій на селі, зокрема в організаційно-господарському 
зміцненні колгоспів, піднесенні урожайності, боротьбі з втратами в с/г, а 
також …ігнорування інтересів індивідуальних бідняцько-селянських господарств; 
допущення в ряді районів підміни масової політичної роботи партійних та 
радянських організацій голим адмініструванням; недостатньою була мобілізація мас 
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на боротьбу з куркулем; помилки й перекручення в плануванні та проведенні 
господарчо-політичних кампаній на селі; низький рівень механізації сільського 
господарства області та незадовільне її використання”. 

Конференція в першочергових заходах по ліквідації згаданих недоліків 
рекомендувала керівництву на місцях загострити свою увагу на подальшому зміцненні 
колгоспних виробничих бригад та підготовці і вихованні кадрів для колективних 
господарств, а також вимагала від всіх партійних організацій налагодити видачу 
натуральних авансів і розподіл прибутків колгоспникам тільки по трудоднях. “Чим 
краще і більше працював колгоспник, чим більше виробив трудоднів, тим більше він 
повинен і одержати хліба як авансом під час обмолоту, так і під час остаточного 
розрахунку”. 

Перша обласна партконференція обрала обком та контрольну комісію КП(б)У. 
Однак в подальшому житті помилки, недоліки та численні порушення, визначені 

конференцією, усувалися повільними темпами. Незабаром на ІІІ конференції КП(б)У при 
обговоренні “Про підсумки весняної посівної кампанії, про хлібозаготовчу та збиральну 
кампанію і завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів” делегати гостро 
критикували Київську обласну парторганізацію. В низці районів Київської області все ще 
під час хлібозаготівель допускалося голе адміністрування, багато колгоспів так і 
залишилось без посівного матеріалу. За грубе перекручування політики партії бюро 
Драбівського райкому КП(б)У, президія райвиконкому і районна контрольна комісія були 
переобрані, винних у порушенні законності було покарано. Спеціальна постанова ЦК 
КП(б)У про “драбівську справу” обговорювалась в усіх партійних організаціях республіки. 

Для комуністів Київщини І обласна і ІІІ республіканська партконференції були 
великою школою. Головним завданням для партійців стало виведення сільського 
господарства області з прориву. Першопочатковим заходом стало запровадження 
відрядної оплати праці та розподіл натуральних і грошових доходів по трудоднях; 
закріплення поля за постійними виробничими бригадами, які поступово перетворилися на 
основну ланку в колгоспному виробництві. Більше уваги почали приділяти питанням 
агротехніки, введенню сівозмін і зміцненню громадської власності в колгоспах. 

Таким чином, рівень трудової дисципліни зростав, у правильній організації і 
оплаті праці по трудоднях відбувалася ліквідація знеосібки. В 1932 р. в колгоспі “Серп і 
молот” Бородянського району трудодень становив 5,5 кг зерна, 4 кг картоплі і 2 крб. 50 
коп. грішми. В колгоспі “Червоний партизан”, що розташований у Київській приміській 
смузі, трудодень оплачувався 1 кг 700 г зерна, 4 кг городини та по 5 крб. 21 коп. 

Отже, “перемога колгоспного ладу в країні відкрила безмежний простір для 
розвитку продуктивних сил у землеробстві, для збільшення його товарності й 
підвищення добробуту селянства. На Київщині, як і по всьому СРСР, основна маса 
селянства стала на шлях колгоспного життя, на шлях соціалізму. В результаті 
колективізації і ліквідації останнього експлуататорського класу – куркульства – 
соціалістичний лад переміг і на селі”. 

Це означало революцію в економічних відносинах, в усьому укладі життя 
селянства. “Колективізація назавжди визволила село від куркульської кабали, від 
класового розшарування, від розорення і злиднів”. 

Перемога соціалістичної системи в усіх галузях народного господарства 
забезпечила докорінне поліпшення матеріального становища трудящих. Повністю було 
ліквідовано безробіття (за матеріалами архівних справ ми побачимо, що кадри 
обслуговуючого персоналу для КІМІ добиралися біржею праці, де ставали на облік 
тимчасово безробітні. До речі, цими списками і скористалися в ОГПУ, коли по країні 
прокотилася хвиля репресій. Перші арешти громадян було здійснено, власне, завдяки 
наявній базі даних на біржах праці (адреси, соціальний стан, склад сім’ї), – прим. авт.). У 
більшості галузей промисловості відбувся перехід на 7-годинний робочий день, зросла 
заробітна плата і асигнування на соціальні потреби трудящих. 
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З’явилися успіхи і в національно-культурному будівництві: запроваджено 
загальну початкову освіту, успішно вирішувалася ліквідація неписьменності серед 
дорослих, розширювалася мережа неповних середніх і середніх шкіл. У Києві в 1934-35 
навчальному році відбувся перший випуск десятикласників. 

Також відбулося зростання кількості вищих навчальних закладів, які 
перебудували свою роботу за галузевим принципом. Якщо у Києві в 1931 р. 
нараховувалося 23 інститути, то в 1932 р. – понад 30. Збільшення кількості вузів у роки 
першої п’ятирічки відбувалось, головним чином, за рахунок розукрупнення 
багатофакультетних інститутів і реорганізації деяких технікумів в інститути. 
Наприклад, на базі факультетів Київської політехніки в 1930 р. було створено 8 
самостійних ВНЗ (про те, як з’явився КІМІ, див. в “Хроніках...” за 1930 рік, – прим. авт.). 

ВНЗ Києва і області внесли значний вклад у підготовку кадрів вищої кваліфікації 
з робітників і селян. “Створювалась нова радянська інтелігенція, яка віддавала всі свої 
сили і талант народові, справі будівництва соціалізму. Народження такої інтелігенції є 
одним із найважливіших результатів культурної революції”. 

Обком компартії України приділяв значну увагу розвиткові науково-дослідної 
роботи. Станом на 1932 р. в Києві працювало 65 наукових установ (н/д інститути, н/д 
станції, н/д лабораторії тощо), в стінах яких велися серйозні дослідження. У розвитку 
української радянської науки значну роль відіграли видатні вчені О.О. Богомолець, О.В. 
Палладін, М.Д. Стражеско, А.О. Сапегін, М.Г. Холодний, О.М. Динник, Є.О. Патон, М.П. 
Кравчук, Д.К. Третьяков, В.П. Яворський, О.І. Лейпунський, О.Г. Шліхтер та багато інших, 
які вели в Києві плодотворну наукову діяльність протягом багатьох років. 

Успішно розвивалися література і мистецтво. Здійснюючи ленінську лінію щодо 
мистецтва, комуністи Київщини подавали велику допомогу творчим організаціям – 
літературним, художнім і театральним колективам. Часто на засіданнях бюро 
обкому, міськкомів, райкомів партії обговорювались питання про роботу творчих 
організацій, радіо, кіно тощо. 

Вірним помічником парторганізацій стала більшовицька преса – міські та районні 
газети. На великих промислових підприємствах видавались багатотиражки (з листопада 
1930 р. в КІМІ розпочала своє існування газета “За кадри”, – прим. авт.). Все це сприяло 
поліпшенню ідеологічної роботи не тільки серед комуністів, а й серед безпартійних 
трудівників міста і села. 

“В роки розгорнутого наступу соціалізму по всьому фронту Київська 
парторганізація ще тісніше згуртувалась навколо ленінського ЦК ВКП(б), ЦК 
КП(б)У. ідейно загартувалась і організаційно зміцніла, збагатила себе цінним 
досвідом керівництва соціалістичним будівництвом. Комуністи Київщини були 
добре підготовлені для роботи по завершенню технічної реконструкції народного 
господарства в роки наступної п’ятирічки”. 

 
Коментар: 
Пафос викладу про завоювання соціалізму в СРСР та його досягнень в радянському суспільстві 

залишає поза увагою істинну правду про тогочасну дійсніть. У виданні “Історичні хроніки з Миколою 
Сванідзе”1 про 1930 рік зазначено: 

“В 1930 р. заступник Наркома землеробства СРСР – Єжов (головний виконавець сталінського 
терору в середині 30-х рр.). Головне завдання Наркомату землеробства – завершення розкуркулювання та 
колективізація. Перша жорстока хвиля по ліквідації найбільш працездатного селянства пройла зимою 
1929/30 року. Здоровий кістяк села було знищено миттєво, всього за три місяці. Раз і назавжди. 

2 березня 1930 року вийшла стаття Сталіна “Запаморочення від успіхів”. Основний її зміст – 
перегини, допущені під час розкуркулювання. Сталін вичікувати не міг. Початок 1930 року – це суцільний 
розвал постачання у міста продуктів харчування. Вже й так з лютого 1929 року країна живе за картками. В 
1930 році через розгром села навіть єдина карткова система стає неприпустимою розкішшю. Населення 
країни поділено на чотири категорії. Більше за всіх можуть їсти робітники великих підприємств. На 
невеликих заводах пайок урізаний. До третьої категорії віднесено решту радянської публіки. Село 

                                                 
1 Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1913-1933 / Марина Сванидзе, Николай Сванидзе. – Киев : Амфора, 2012. – стр. 371-374. 
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залишається без нічого. Село має виробляти хліб і здавати його державі. На селі благають: “Забирайте все, 
але посадіть нас на пайок”. Пайка не дадуть. Та й забирати у села нічого. В 1929 р. вже вигребли весь хліб та 
насіння. 

В лютому 1930 р. пішли повідомлення ОГПУ про зростання невдоволення селян на Україні, в 
Казахстані, в Сибіру. Із січня по березень відбувається понад 2 000 виступів селян. В них беруть участь 
800 000 людей. В містах також виникають продовольчі виступи. Із повідомлення ОГПУ: “В чергах ширяться 
розмови: “Нам тільки очі замилюють, а дають кусень хліба і протухлий оселедець. Краще відправляють за 
кордон”. І це чиста правда. Сталін пише Молотову: “Треба несамовито форсувати вивіз хліба. Ми вивозимо 
1,5 млн. пудів за добу, тож необхідно підняти щоденну норму вивозу мінімум до 3-4 млн. пудів. Інакше 
ризикуємо залишитись без машинобудівних заводів”. На місцях намагаються відповідати. В уральській 
комуні “Комінтерн” виступили з почином – стали наголо обстригати комунарок, щоб на здане волосся 
купити трактор. 

Насправді ж перша реакція місцевого керівництва на сталінську статтю “Запаморочення від 
успіхів” була шоковою... 

...Що стосується сільського населення, то після публікації сталінської статті всі почали масово 
тікати з колгоспів... 

...В березні 1930-го з колгоспів реквізоване у населення майно розтягують назад по домівках. На 
якийсь час вдалося навіть повернути свою худобу. Відриваючи від себе останнє, почали її відгодовувати. На 
колгоспних подвір’ях залишились тільки корови куркулів. Їх ніхто собі не брав і вони ревіли від голоду. 

Місцеве партійне і радянське керівництво, переживши перший шок від сталінської статті, 
оговталось і розгорнуло кампанію на підтримку цієї ж таки публікації. Перш за все це полягало в тому, що 
голови сільрад, секретарі партійних та комсомольських осередків, працівники прокуратур, котрі звіріли по 
селах в період розкуркулювання, почали доносити одне на одного в органи ОГПУ. Тих, хто аж занадто 
відверто відзначились погромами, насиллям і пияцтвом, було вирішено перевести на партійну роботу в інші 
райони. Ті, хто вдавався до особливої жорстокості, – на партійну роботу в інші області. Влітку 1930 року в 
багатьох селах з’являються оці нікому не відомі партійні кадри. На новому місці криваве минуле цих людей 
нікому не відоме. Вони усміхнені і починають упадати за місцевими напівголодними жіночками... 

До початку весни 1930-го з’ясувалося, що техніку та реманент, конфісковані у розкуркулених та 
виселених селян, в колгоспах зимою ніхто не ремонтував. Та що там техніка! Восени та взимку під час 
розкуркулювання заготівля дров ніким не здійснювалася. Їх тягли із тих будівель, які стояли пусткою після 
виселення їхніх господарів. Ті, хто вступив до колгоспу, були технічно безграмотні. ...В колгоспах нема 
таких працівників, що володіють технікою. Ті, хто в ній розбирався, користувався нею і навчав цьому інших, 
виселені. Тракторами виорють менше 1/6 колгоспних площ. Насіння по селах нема. Його будуть видавати 
чітко по нормі і не відразу, а частинами, щоб не з’їли бува і не розтягли по домівках. 

Через катастрофічне становище села посівна 1930-го розпочалася дуже пізно. Офіційно це 
трактуватимуть несприятлими погодніми умовами. Насправді ж, весною та влітку 1930 року погода 
була чудовою. І лише внаслідок такої погоди урожай виявився непоганим. Погода на один рік 
відтермінувала страшний голод. В 1930-му село – злиденне. В зв’язку із запізнілою посівною відбувся 
перенос дати ХVІ з’їзду ВКП(б) з 15 червня на 25-е... 

...До осені число бажаючих вийти із колгоспів зростає. Проте із колгоспів більше не відпускають. 
Селян силоміць прикріпляють до землі. Кріпацтво повертається. Вже через три роки, в 1933-ому, в СРСР 
відбудеться завершальне закріплення кріпосного права. Воно буде оформлене у так званому Законі про 
заборону відступництва. Тобто, без особливого на те дозволу, селянам буде заборонено покидати колгосп. 
Приводом для закріплення кріпосного права буде голод. В надії вижити голодні селяни з дітьми 
кинуться у міста. У відповідь на це держава їх прив’яже до землі. Паспортів селянам видавати не будуть. 
Лише у 1974 році селян урівняють в правах із мешканцями міст. Їм почнуть видавати паспорти, і вони 
отримають свободу пересування по країні. Паспортизація сільського населення завершиться аж лише до 31 
грудня 1981 року. 

В 1930 році вдень коровами орють. Увечорі їх доять кров’ю. 
В тому ж 1930-му з’являються районні директиви: “Переключити боронування із корів на жінок!” 

Самотужки борону не потягнеш, тому впрягалися по чотири. Жінка йшла за півскотини або вісьмушку коня. 
Впрягали і вагітних...” 
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ДОДАТОК ІІ 

 
Михайло Опанасович Драй-Хмара 

(За матеріалами видання 
 Драй-Хмара, Михайло. Літературно-наукова спадщина. 

– Київ : Наукова думка, 2002. – стор. 3- 32.) 
 

Народився 28 вересня (10 жовтня) 1889 року в с. Малі Канівці Золотоніського 
повіту на Черкащині в козацькій родині. Батько Панас Драй якийсь час був писарем і 
залагоджував юридичні справи селян. Матір Ганна Брагинець походила з багатого 
козацького роду. Родина Драїв володіла великим наділом землі, левадою, лісом та двома 
будинками... 

Дитинство Михайла Опанасовича було звичайним – зростав сільським хлопчиком 
в затишній садибі у тісному контакті з природою. Початкову освіту здобув у Золотоноші. 
Середню освіту починав здобувати у черкаській гімназії. Однак після 4 років навчання у 
1906 році вступає за конкурсом до найкращої приватної гімназії на Україні – Колегії 
Павла Ґалаґана, що в Києві. Там він опанував досконало французьку, німецьку, латинську 
та грецькі мови... 

...Вчитель російської літератури Кожін заохотив Михайла Драя до поезії. Перші 
твори друкують в колегіальному журналі “Лукоморье”. Його однокласниками були 
майбутні поети Борис Ларін, Володимир Отроковський, Павло Филипович (якийсь час – 
поет Зорев) і Сергій Цикаловський... 

...По закінченні Колегії у 1910 р. вступає на історико-філологічний факультет 
Київського університету, отримуючи впродовж 4 років навчання стипендію. В 1913 р. М. 
Драя відряджають від університету та Слов’янського товариства на стажування за кордон 
з метою досконалого вивчення слов’янських мов... 

...В 1914 р. одружується з Ніною Длугопольською. Вінчання відбулося на свято 
Петра та Павла в тростянчицькій церкві Івана Богослова. Викладач співу Тульчинської 
єпархіальної жіночої школи Микола Леонтович був на цьому весіллі почесним гостем... 

...У 1915 р. М. Драя після закінчення університету залишають на кафедрі 
слов’янознавства для подальшої наукової роботи, адже Микола Опанасович знав 19 мов – 
і класичні, і сучасні... У цьому ж році через загрозу окупації німцями Києва університет 
було евакуйовано до Саратова. В зв’язку з чим Михайло Опанасович отримує 
відрядження у Петроградський університет, де він як професорський стипендіат до 1917 
року продовжував працювати над власною науковою роботою під керівництвом 
професорів та академіків О. Шахматова, П. Лаврова, І. Бодуена де Куртене та інших. В 
Петрограді М. Драй познайомився із С. Єсеніним, Й. Мандельштамом та О. Блоком... 

...Через антинімецькі військові настрої серед населення прізвище Михайла 
Опанасовича усім видавалося німецьким, тому він у 1915 р. вирішив змінити своє 
прізвище на Драй-Хмару. Під впливом Всеволода Ганцова 1  та Макара Кушніра 2 
відбувається українізація М. Драй-Хмари. Він брав активну участь в роботі об’єднання 

                                                 
1 Всеволод Ганцов (1892-1979) – визначний мовознавець, професор, науковий співробітник ВУАН, один з редакторів академічного 
словника української мови, заарештований у справі Спілки визволення України 1929 року і засуджений до 8 років ув’язнення з 
позбавленням прав на 3 роки. Ув’язнення відбував на Соловках. Особливою нарадою НКВС СРСР 15 квітня 1938 року він знову 
засуджений до 8 років позбавлення волі і відбував покарання в Лакчинському таборі в Комі АРСР. Звільнився у грудні 1946 року, але в 
грудні 1949 року його заарештовують втретє і в квітні 1950 року рішенням Особливої наради МДБ СРСР засилають на спецпоселення 
до Красноярського краю. У квітні 1956 року повернувся до Чернігова, де й помер у 1979 році. Знайомство з М. Драй-Хмарою відбулося 
в Петербурзі, де Ганцов студіював слов’янську філологію в Петербурзькому університеті під керівництвом акад. А. Шахматова, Л. 
Щерби, І. Бодуена де Куртене та був політично активний в українській студентській громаді. 
2 Макар Кушнір (1890-1951) – політичний діяч і журналіст, тоді студент петербурзького університету, у 1917-1919 роках був членом 
Української Центральної Ради від УПСР, з 1919 року в еміграції. Помер у Бельгії”, – прим. Оксани Ашер у “Передмові” на стор. 25-26 у 
виданні “Драй-Хмара, Михайло. Літературно-наукова спадщина” – К.: Наукова думка, 2002. 
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студентів-українців, ходив на лекції з української історії, яку українською мовою в 
Петрограді викладав брат Михайла Грушевського – Олександр Грушевський... 

...Лютнева революція 1917 р. сім’ю Драй-Хмари застала в Петрограді. Погром, 
вчинений матросами в помешканні квартирної хазяйки, де знімали кімнату Михайло 
Опанасович з дружиною, позбавив подружжя матеріального забезпечення (з квартири 
пропали цінні та золоті речі, книжки ощадної каси). У травні 1917 р. Драй-Хмара з 
дружиною повертаються до Києва. У 1918 р. Драй-Хмару запрошують в Кам’янець-
Подільський на посаду доцента кафедри загального слов’янознавства при першому 
українському університеті, ректором якого був Іван Огієнко. Після перемоги влади рад на 
Україні частина професури даного університету в 1920-1921 рр. емігрувала за кордон. 
Драй-Хмара не пристав на привабливі пропозиції працювати на посаді професора-
лінгвіста у празькому університеті, тому що не уявляв себе без України... 

...Після переїзду М.О. Драй-Хмари до Києва із Кам’янець-Подільського в 1923 р., 
де він останнім часом працював професором університету, Михайло Опанасович очолив 
кафедру українознавства при Київському медичному інституті і керував нею до 30 
вересня 1929 р. М.О. Драй-Хмара одночасно був ще й членом Історично-літературного 
товариства при Академії наук. Однак основним місцем його роботи була посада в 
Інституті мовознавства при ВУАН, де він очолював слов’янський відділ... 

...Перша збірка поезій Драй-Хмари “Проростень” вийшла в світ у 1926 р., а у 1929 
р. видавництво “Сяйво” надрукувало його монографію “Леся Українка”. Написаний у 
1928 році сонет “Лебеді” засвідчив громадськості про громадянське та мистецьке кредо 
поета... 

...В 1929 р., за постановою конкурсної комісії, М.О. Драй-Хмару було обрано на 
посаду штатного співробітника комісії для дослідження української наукової мови в 
науково-дослідному Інституті мовознавства при ВУАН, а в 1930 р. його обрали вже 
дійсним членом кафедри мовознавства... 

...Фахівця такого рівня з наукової української мови воліли б мати різні вищі 
навчальні заклади. Обставини життя того часу змушували поета хапатися за будь-яку 
роботу за сумісництвом, незважаючи на велику переобтяженість лекціями, щоб, бодай, 
заробити дитині на молоко... 

 ...В лютому 1933 р. органами НКВС М. Драй-Хмару було вперше заарештовано і 
через три місяці звільнено з тюрми. Протягом 1933-1935 рр. він не міг знайти будь-якої 
роботи більш як на місяць. Знайомі при зустрічах з ним не віталися. В цей час він готує до 
друку другу книгу власних поезій “Сонячні марші”, яка так і не була надрукована... 

...Другий арешт відбувся 4 вересня 1935 р. Обшук на квартирі робили 
співробітники Управління держбезпеки НКВС УРСР Сергієвський і Бондаренко. Драй-
Хмарі інкримінували обвинувачення по ст. 54, п.п. 11, 8 – належність до 
контрреволюційної терористичної організації... 

...Драй-Хмарі під час допитів пригадали усе: і українофільство в Петрограді, і 
професорство в першому українському університеті, і знайомство з його ректором – 
“петлюрівським міністром віросповідань” Іваном Огієнком, і діяльність літературної 
групи “неокласиків”, і взаємини з керівником націоналістичної Спілки визволення 
України – Сергієм Єфремовим, а також поминки на квартирі М. Рильського розстріляних 
письменників у грудні 1934 року... 

...Слідчі намагалися інкримінувати Драй-Хмарі підготовку до замаху на 
Постишева та Галицького, однак їм так і не вдалося долучити справу Драй-Хмари до 
справи Миколи Зерова, який нібито очолював терористичну організацію. Не витримавши 
тортур, Микола Зеров обмовив себе... 

...Так вчинив і син Миколи Воронного – Марко Вороний, котрий обмовить і 
батька, і М. Зерова, і П. Филиповича, і М. Рильського, і М. Драй-Хмару, і М. Бажана, і Ю. 
Яновського та інших. Загалом – 32 чоловік. Тому військовий прокурор Київської 
військової округи передав справу Драй-Хмари “як активного контрреволюціонера, 
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націоналіста, соціально небезпечного” Особливій нараді при НКВС СРСР для ув’язнення 
в концтаборі... 

...“Московское Особое Совещание” рішенням від 28 березня 1936 р. постановило 
ув’язнити обвинуваченого Драй-Хмару у північно-східних концентраційних таборах на 
Колимі терміном на 5 років. В червні 1937 р. дружину Драй-Хмари з донькою вислано з 
Києва в Башкирію (м. Белебей). І як дружину ворога народу, і ще й тому, що одному із 
слідчих під час обшуку квартири Драй-Хмари дуже сподобалося помешкання сім’ї поета 
на вул. Садовій, 1... 

...Михайло Опанасович Драй-Хмара помер від жахливих умов життя в одному із 
Колимських таборів 19 січня 1939 р. Сім’ю Драй-Хмари київський ЗАГС не повідомив 
про істинну причину смерті поета в ув’язненні... 

 З огляду на вищеподані фрагменти із життєпису Драй-Хмари, взяті з нарису 
М. Жулинського “Шлях із неволі, з небуття” (стор. 3-16) та з “Передмови” Оксани 
Ашер – дочки поета (стор. 17-32), нам стає зрозуміло, які стежки долі привели поета в 
стіни КСГІ, в складі якого з 1928 по 1930 рр. навчалися і студенти-меліоратори 
майбутнього (з 22 червня 1930 р.) Київського меліоративного інституту, та яка 
постать представника вітчизняної науки і культури мала місце в історії нашого 
навчального закладу. 

 
ДОДАТОК ІІІ 

 
Вікторія Петрівна Длугопільська 

(За матеріалами ДАРО, ф. Р-1188, опис 8, справа 4 “Протоколы собраний 
профессорско-преподавательского состава, акты об ущербе, причинённом немецко-

фашистскими захватчиками, списки погибших в период Отечественной войны”, 
КГМИ, Канцелярия. На 165 листах. Начато: 9/ІІІ-1944 г. Окончено: 27/ХІІ-1944 г.) 

 
 “Директору КГМІ 

Длугопільської Вікторії Петрівни, 
 що проживає по вул. Короленка 45/4 

ЗАЯВА 
 

Прошу призначити мене на секретарську посаду В/установи. 
В Інституті я працювала на секретарській роботі з 1925-1935 рр. 
Додаток: Автобіографія. 
 

4/І-1944 р. підпис /Длугопільська/ 
 

Автобіографія 
Длугопільської Вікторії Петрівни. 

 
Народилася 2 січня 1898 р. в с. Карабчієві Вінницької обл. в сем’ї священника. 
1914 р. закінчила середню Єпархальну жіночу Школу в м. Тульчині. 
З 1915 р. 1/ІХ по 1/ІХ 1918 р. вчителювала в народній школі с. Тростянчика 

Ольгопільського повіту Кам’янець-Подільської губернії. 
З 12/ХІ 1918 р. по 8/V 1920 р. працювала рахівником Київського Держбанку. 
З 1/Х 1920 р. по 1/Х 1922 р. вчилася в Кам’янець-Подільському державному 

університеті. 
З 1923 р. в держустановах не працювала по сімейним обставинам. Цього ж року 

повернулася до Києва. 
З 1/І 1924 р. по 1/VІ 1925 р. працювала в Українській Академії Наук – історико-

філологічний відділ. 
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З 1/VІ 1925 р. по 1/ІХ 1930 працювала на посаді секретаря студсправ в Київському 
сільськогосподарському інституті. 

З 1/ІХ 1930 по 5/ІХ 1935 рр. працювала секретарем студсправ в КГМІ. 
З 13/ІV 1936 по 30/ІІІ 1937 р. працювала секретарем-друкаркою в автобазі 

Хлібторгу №1. Залишила роботу по сімейним обставинам. 
З 1937 по 1941 р в держустановах не працювала, виховуючи малу дитину та була 

на утриманні чоловіка, що працював в Київ. Промстройпроекті. 
12/VІ 1941 р. мого чоловіка мобілізували до лав Червоної Армії, де він перебуває до 

цього часу в ком. составі. 
З Києва не евакуювалася тому, що промстройпроект, де працював мій чоловік, не 

встиг евакуюватися, а через Військомат, мене як дружину командира, також не встигли 
евакуювати, і тому я примушена була залишитися на окупаційній території. 

Зі заняттям Києва німцями я поступила на роботу, де й працювала з початку на 
посаді діловода, а потім інспектора з 17 (назва місяця написана нерозбірливо, – прим. 
авт.) 1941 р. по час залишення німцями Києва. 

28/Х 1943 р. мене з сім’єю: дитина 6 років, батька 74 р. та матір 68 р. майже 
сліпа і хворої на ноги вигнано з м. Києва і відправлено на вокзал і ми примушені були 
виїхати з Києва. Не маючи поблизу Києва знайомих, а також ніякого транспорту ми 
примушені були пробиратись на батьківщину до Кам’янець-Подільського, де жили родичі. 
Добравшись до Кам’янця, батько одержав призначення на посаду священника с Велику 
Мукшу Должинецького району. 

Я з 4/ХІІ 1943 р. і проживала [там] весь час. Зараз повернулася до м. Києва. 
 

3/V 1944 р. підпис /Длугопільська/”. 
 

Коментар: 
Документ, знайдений в даній справі на стор. 149, красномовно говорить сам за себе про долю 

людини, яка входила до родинного кола “ворога народу” М.О. Драй-Хмари. Вікторія Петрівна 
звільнилася з КГМІ після другого арешту чоловіка сестри. Їй пощастило знайти роботу і працювати в 
держустановах. Однак їй не вдалося евакуюватися з Києва в 1941 р. Після звільнення України від 
німецьких окупантів попри різні складнощі військового часу їй поталанило повернутися назад до 
Києва із Кам’янець-Подільського. На жаль, спроба влаштуватися на роботу в КГМІ була невдалою. 
Чинний на той час директор інституту Павло Андрійович Скобліков керувався директивами вищих 
керівних установ – не приймати на роботу в інститут осіб, які “співпрацювали з німцями” під час 
окупації ними Києва з 20/ІХ-41 р. по 6/ХІ-43 р. Справа про працевлаштування Длугопільської 
затяглася, адже заява написана нею в січні, а додаток (автобіографія) датовані квітнем. Зволікання з 
відповіддю були, мабуть, тому, що здійснювалася перевірка заявлених Длугопільською данних про 
себе. Не виключено, що директора інституту таки “проінформували”, родичка кого написала заяву 
про прийом її на роботу, тому заяву Вікторії Петрівни Длугопільської так і не задовільнили. 

 

ДОДАДОК ІV 

 

 
 

Євген 
Володимирович 

Оппоков 
(1969-1937) 

 

 
Постать великого вченого настільки багатогранна, що всі її сторони по-своєму 

визначні. Тривалого та глибокого осмислення, особливо тепер, потребують не тільки 
окремі факти біографії Є.В. Оппокова, але й ті наукові здобутки, які становлять логічний 
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результат його невтомної багаторічної праці, як основоположника вітчизняної гідрології, 
першого очільника Науково-дослідного інституту водного господарства, академіка АН 
УРСР, дійсного члена ВАСГНІЛ, першого керівника метеорологічної служби України, 
керівника кафедри осушення в 1930 р. на меліоративному факультеті Київського 
інженерно-меліоративного інституту. 

Один перелік тем його більш як 450 надрукованих праць вказує на широке коло 
наукових інтересів Є.В. Оппокова. Це роботи по фізичній географії, гідрології, 
метеорології, гідрогеології, гідротехніці, меліорації, болото- та торфознавству, численні 
статі “Технічної енциклопедії”… 

Наукова діяльність вченого завжди була нерозривно пов’язана з практикою – 
участь в гідрологічних дослідженнях на Волині, Чернігівщині та Полтавщині; розробка 
проблем меліорації Полісся та Півдня України, водопостачання Донбасу; уточнення рівня 
водного балансу і розробка наукового методу прогнозу висоти водного паводку та рівнів 
Дніпра і річок його басейну. Під його керівництвом виконувалися гідрологічні 
дослідження, пов’язані з будівництвом Дніпрогесу. Є.В. Оппоков приймав участь в роботі 
Комісії по електрифікації України. 

Наукові праці Оппокова становлять вагомий внесок в світову гідрометеорологію, 
він визначив перспективи раціонального використання природних ресурсів нашої 
батьківщини, але так сталося, що ім’я великого вченого, знаного далеко за межами 
України, в рідній країні було незаслужено забутим, а його праці вилучені з усіх 
бібліотечних фондів Радянського Союзу. І лише після знаменитого ХХ з’їзду 
комуністичної партії стало можливим реабілітувати ім’я Є.В. Оппокова як вченого та 
людини. 

Життєвий шлях Євгенія Володимировича розпочався 1 лютого (за старим стилем) 
1869 р. в родині священика, яка мешкала на той час у селі Руде Сквирського повіту 
Київської губернії (нині – Білоцерківський район Київської області). 

По батьковій лінії Є.В. Оппоков приходиться троюрідним братом першому 
президенту України Михайлу Сергійовичу Грушевському. Сім’я була багатодітною і з 
часом мала четверо хлопчиків та шість дівчат1.  

Середню освіту майбутній вчений здобув у Київській гімназії, яку закінчив у 1886 
році. 

Восени цього ж року він стає студентом фізико-математичного факультету 
Київського університету, але в 1887 р., після першого року навчання, покидає університет. 
Жага знань приводить Оппокова до Північної Пальміри, де він поступає на навчання у 
найпрестижніший вищий навчальний заклад Російської імперії – Петербурзький 
технологічний інститут, по закінченню якого у 1892 р. отримує диплом інженера-
технолога. 

В цьому ж таки році Є.В. Оппоков бере шлюб із Параскевою Петрівною Бурцевою, 
і в 1893 р. у подружжя народжується донька Марія2. 

Ще перебуваючи у статусі студента під час проходження виробничої практики у 
1891 р., доля Євгенія Володимировича закинула на Полісся – у Західну експедицію по 
осушенню боліт цього краю. Дану експедицію організував і керував її роботою полковник 
Генерального штабу Йосип Іполитович Жилінський. 

Завдання, яке було дане Західною експедицією від Міністерства землеробства і 
державних маєтностей практиканту Оппокову, полягало у виконанні гідрологічних 
досліджень на річці Іпі, що протікає на Поліссі. Власне, таке завдання, зовсім випадково, і 
визначило подальшу долю Євгенія Володимировича. З 1892 по 1893 роки Оппоков 

                                                 
1 Із новітніх досліджень В.К. Хільчевського, О.І. Лук’янець (КНУ), О.О. Косовець, М.І. Довгич, І.В. Лавриненко, В.В. Соколова: 
Пам’яті Євгена Володимировича Оппокова. До 75-х роковин від дня страти // Газета Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” “Київський Політехнік” №36 (3012) від 29 листопада 2012 р., стор. 3. 
2 Там само. 
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проходив військову службу, після якої був зарахований на посаду техніка по вільному 
найму в експедицію Й.І. Жилінського, де й пропрацював до 1898 р. 

Підсумки 25-річної діяльності експедиції були опубліковані в 1899 р. в книзі 
керівника експедиції Й.І. Жилінського “Нарис робіт Західної експедиції 1873-1898 років”. 
Автором розділу “Гідрологічні дослідження на Поліссі”, власне, і був Є.В. Оппоков. Це 
була перша публікація майбутнього вченого, який свій науковий доробок з 1900 по 1916 
роки збільшив на 90 пунктів. Теми наукових робіт про гідрологічну роль боліт та 
суміжних питань з даного кола проблем стали основою монографій Оппокова, серед яких 
найціннішою є “Режим річного стоку в басейні верхнього Дніпра”. Висновок, до якого 
прийшов Євгеній Володимирович в ході численних гідрологічних досліджень, полягав у 
тому, що після осушення території об’єм повені має за показниками незначні зміни, а 
меженний стік – дещо підвищується. 

На основі аналізу матеріалів спостережень за стоком, опадами та іншими 
гідрологічними факторами в басейні Дніпра до Києва з 1876-1908 рр. установлена роль 
накопичення вологи в активному шарі ґрунту. При визначенні водного балансу за 
короткий проміжок часу (рік, сезон і т.д.) в рівняння (опади дорівнюють стоку плюс 
витрати вологи на випаровування) потрібно вводити додатковий член: плюс-мінус зміни 
запасу вологи в басейні. Доповнене таким чином рівняння отримало загальне визнання і 
називається рівнянням Пенка-Оппокова… 

Внесок вченого в розвиток гідрології був гідно оцінений. 10 січня 1903 р. 
Оппокова обирають членом ґрунтової комісії Вільного економічного товариства, 7 травня 
1903 р. – дійсним членом Російського географічного товариства, 13 жовтня 1908 р. – 
членом шанувальників природознавства, антропології і географії, 6 травня 1904 р. 
конференцією Академії наук він затверджений кореспондентом Головної фізичної 
обсерваторії, а з 15 березня 1916 р. стає членом-кореспондентом міністерства 
землеробства. 

В період 1902-1913 рр. Євгеній Володимирович працює керівником 
гідротехнічних робіт в Мінській губернії, а в 1913-1918 рр. завідує Поліською 
вишукувальною партією. 

Поліська вишукувальна партія розпочала роботу у вересні 1913 р. і продовжила її 
взимку. В цих складних умовах були проведені роботи на річці Птич на ділянці 100 км і 
складений проект її регулювання. Початок Першої світової війни спричинив різке 
зменшення об’єктів будівництва гідромеліоративних систем. Однак і у воєнних умовах 
осушувальні роботи продовжувались. Так, у 1915 р. в умовах безпосередньої близькості 
до фронту у Волинській губернії на ці цілі було виділено 29 тис. руб. За цей рік було 
викопано 24,3 км нових і відремонтовано 14,5 км старих осушувальних каналів, осушено 
1,1 тис. га земель… Воєнні дії негативно позначилися не тільки на скороченні масштабів 
гідромеліоративного будівництва, але і на погіршенні обробітку вже осушених земель, 
насамперед, через брак робочої сили внаслідок мобілізації та нестачі техніки. 

Поліська вишукувальна партія продовжувала свою роботу навіть після евакуації 
до Києва в кінці 1915 р. Продовжували функціонувати і дослідні ділянки, що були 
закладені Ю.Я. Сербіним, хоча приміщення Сарненської дослідної станції було забране 
під госпіталь… 

Наукові матеріали, які були нагромаджені Поліською вишукувальною партією, 
прислужилися при спорудженні оборонних укріплень на Західному та Південно-Західного 
фронтах. За передані військовому відомству матеріали та надану допомогу командування 
Південно-Західного фронту у грудні 1916 р. нагородило Є.В. Оппокова орденом святого 
Володимира ІV ступеня. 

В тому ж році Є.В. Оппоков оселяється в Києві, де в 1917 р. був обраний 
викладачем гідротехніки Київського політехнічного інституту. Тут він 17 травня 1918 р. 
захистив дисертацію на ступінь ад’юнкта будівельного мистецтва по темі “Режим річного 
стоку в басейні верхнього Дніпра вище м. Києва за даними 1876-1908 рр.”. 
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Не дивлячись на важкі часи 1919-1920 років, вчений опублікував з десяток своїх 
робіт, в тому числі й книгу українською мовою “Торф’яні багатства України”. 

В кінці 1919 р. через хворобу Оппоков змушений був переїхати в Катеринодар (за 
СРСР – Краснодар) для лікування. Тут же в 1920-1921 рр. він завідував кафедрою 
гідротехніки Кубанського політехнічного інституту і був головою секції водного 
господарства в Раді дослідження та вивчення Кубанського краю, що працювала над 
розробкою програми меліоративних робіт на Кубані, і яку Оппоков детально розписав у 
доповіді на тему: “До питання про можливості застосування електрики з метою меліорації 
в Кубанській області”, з котрою виступив на з’їзді краєзнавців у 1922 р. в Краснодарі. 

В травні 1921 р. Оппокова обирають професором Київської політехніки. Його 
запрошують читати лекції з гідрології і меліорації студентам Київського 
сільськогосподарського та Київського геологічного інститутів, а з 1926 р. – у Київський 
інженерно-меліоративний технікум, котрий в ході численних реорганізацій у 1930 р. стане 
інститутом. 

Після неодноразових пропозицій Оппокова про необхідність росту числа молодих 
фахівців для всіх галузей водного господарства України в 1922 р. в КПІ була відкрита 
кафедра гідрології, яку він і очолив. 

Окрім підготовки кадрів на кафедрі велася робота з вирішення 
народногосподарських проблем України: вивчалися способи і можливості завчасного 
прогнозування висот паводків Дніпра, можливість підвищення рівня ґрунтових вод в 
районі Дніпробуду у зв’язку з будівництвом Запорізької греблі Дніпрогесу і т. д. 

Свою педагогічну діяльність вчений поєднував з науково-організаційною: в 1921-
26 рр. він – голова меліораційної секції та член президії Сільськогосподарського 
наукового комітету України, в 1922-25 рр. – один із засновників та керівник 
гідрометеорологічної секції Гідрометеорологічної служби республіки. Вчений давав 
консультації з різних питань місцевого будівництва та генерального планування. 

З огляду на велику завантаженість наукова діяльність Є.В. Оппокова не знизилася, 
хоча левову частку свого часу він присвячував керівництву кафедрою та підготовці 
молодих наукових кадрів (в їхнє число потрапив один із перших випускників 1926 р. 
КІМТ О. Панадіаді – майбутній доктор с/г наук). З 1921 по 1926 рр. з-під пера вченого 
вийшло понад 60 наукових праць… 

Є.В. Оппоков очолював Гідрометеорологічне бюро до 29 квітня 1925 р., коли 
через принципові розбіжності із М.І. Данилевським щодо утворення Інституту водного 
господарства залишив службу1. 

В 1926 р., за представленням професора М.І. Максимовича, академіків Б.І. 
Срезньовського та П.А. Тутковського, Є.В. Оппокову присуджена ступінь доктора 
гідрології “Honoris causa”. 

Проте результати роботи кафедри гідрології з рішення народногосподарських 
завдань республіки в повній мірі не задовольняли вченого. Настав час здійснити давню 
мрію – створити інститут, який би виконував повний комплекс наукових досліджень по 
обґрунтуванню шляхів раціонального розвитку та освоєнню галузей водного господарства 
України. 1 квітня 1926 р. Наркомпрос України прийняв рішення про створення НДІ 
водного господарства республіки. Першим його директором став Є.В. Оппоков. Аналіз 
діяльності даного інституту під керівництвом Євгенія Володимировича Оппокова – це 
велика і окрема розповідь. Варто лиш зазначити, що за Оппокова в інституті було 
підготовлено 26 аспірантів, які в майбутньому стали відомими вченими та академіками. 
(Один із учнів Оппокова – Анатолій Володимирович Огієвський – до кінця 50-х рр. 
очолював кафедру гідрології в Київському гідромеліоративному інституті і його як 

                                                 
1 Із новітніх досліджень В.К. Хільчевського, О.І. Лук’янець (КНУ), О.О. Косовець, М.І. Довгич, І.В. Лавриненко, В.В. Соколова: 
Пам’яті Євгена Володимировича Оппокова. До 75-х роковин від дня страти // Газета Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” “Київський Політехнік” №36 (3012) від 29 листопада 2012 р., стор. 3. 
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викладача сьогодні пам’ятають декотрі вже поважного віку наші професори і доценти 
факультетів водного господарства та гідротехнічного будівництва…) 

 

 
 

Діяльність вченого була гідно оцінена сучасниками. В 1929 р. його обирають 
академіком Академії наук України, а в 1935 р. – дійсним членом ВАСГНІЛ. В 1933 р. ІВГ 
в Києві відвідали делегати іноземних держав, котрі брали участь в роботі ІV Балтійської 
гідрологічної конференції, яка проходила в Ленінграді. З трибуни конференції усі 
учасники вітали Оппокова як керівника і родоначальника київської школи гідрологів, 
праці якого дуже добре відомі і цінуються за кордоном. До 1936 р. Оппоков опублікував 
іще понад 200 своїх наукових робіт. 

Велике число шанувальників Є.В. Оппокова передбачає і певне коло 
недоброзичливців, а то й відвертих чи таємних ворогів ученого, яких він собі нажив після 
того, як домігся, щоб його інститут координував роботу усіх установ, які об’єднувала 
галузь водного господарства республіки. Власне, саме через наклепницький донос в 
апогей підготовки до відзначення 40-річного ювілею науково-дослідницької діяльності 15 
жовтня 1937 р. Є.В. Оппокова було заарештовано. Події розвивалися наступним чином. 

“У Києві Є.В. Оппоков мешкав у власному будинку за адресою: вулиця Артема, 
87 (стара назва – вул. Львівська). Поруч, за адресою: вул. Артема, 89, кв. 1 (зараз садиба та 
будинки об’єднані, і в їхніх приміщеннях міститься Вища рада юстиції України), мешкало 
із 1922 року сімейство німецьких підданих Прибе. Готуючись у 1928 році у відрядження 
до Німеччини з метою придбання великої кількості періодичної літератури та 
фундаментальних праць з гідрології, гідротехніки, меліорації та геофізики, Оппоков 
звернувся до молодшого Прибе за порадою щодо переведення власних грошей або 
отримання кредиту Берлінського банку. Той допоміг, але ця допомога в 1937 році 
коштувала Оппокову життя. 

14 серпня 1937 року на допиті начальник метеорологічної станції 
Катеринославської залізниці І.А. Захаров заявив, що через нього проходили злочинні 
контрреволюційні зв’язки між Кубанню та Україною. В Україні головним ядром заколоту 
буцімто були академіки Оппоков, Холодний, Шапошніков та професори Де Метц і 
Понамарчук. 

15 вересня 1937 року, наприкінці робочого дня в будинку Інституту водного 
господарства (вул. Артема, 45), у службовому кабінеті директора стався обшук особистих 
речей та окремих документів. Були присутні парторг інституту, технік Є.Г. Чарнецький та 
помічник академіка М.М. Уласович. Останній протягом 2 років після цих подій був 
директором, але будь-якої участі в зібраннях академії, на яких звинувачували Є.В. 
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Оппокова, не брав, за що йому неодноразово дорікали. Протокол обшуку підписав 
співробітник НКВС УРСР Б.П. Рогов. 

Пізно ввечері 15 жовтня 1937 року відбувся обшук у помешканнях (2 кімнати) 
будинку, де мешкав академік, та його арешт. 

На першому допиті Оппоков несподівано визнав себе винним в тому, що він, 
начебто, регулярно передавав через німецьке консульство відомості про розвиток 
сільського господарства та плани меліорації українських земель, інфраструктуру водних, 
залізничних, автомобільних шляхів сполучень, деякі статистичні показники динаміки 
розвитку народного господарства. Інших матеріалів та протоколів наступних допитів, 
фотографій, відбитків пальців у справі немає. Копія протоколу №259 від 4 листопада 1937 
року посилається на наказ Єжова від 11 серпня 1937 року та засвідчує вирок – розстріл (за 
довідкою УДБ НКВС УРСР №49265, вирок Є.В. Оппокова, засудженого за І категорією 
4.ХІ.1937, виконаний 11.ХІ.1937) у Биківнянському лісі...1” 

Наше сьогодення стрясають численні кризи та різної природи катаклізми. 
Раціональне використання водних ресурсів набуло гострої актуальності для Української 
держави та її енергетичної безпеки. В наукових працях видатних вчених кінця ХІХ та 
першої половини ХХ століття криються відповіді-дороговкази на низку проблем, які з 
різних причин важко розв’язати сьогодні (без підтримки уряду, без інвестицій, без 
інтелектуального прориву). Здобутки вчених тієї пори, в тому числі і Є.В. Оппокова, варто 
сьогодні перевидавати та популяризувати серед широкого кола громадськості. За 
винаходом “свого” велосипеда ми марнуємо і час, і кошти. Згаяну можливість можна не 
отримати більше ніколи. Тож треба бути гідними спадкоємцями того набутку, котрий 
після себе залишили нам великі попередники! Коли шанувати своє, то й самі будемо в 
пошані у наших нащадків. 

 

  
 

                                                 
1 Із новітніх досліджень В.К. Хільчевського, О.І. Лук’янець (КНУ), О.О. Косовець, М.І. Довгич, І.В. Лавриненко, В.В. Соколова: 
Пам’яті Євгена Володимировича Оппокова. До 75-х роковин від дня страти // Газета Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” “Київський Політехнік” №36 (3012) від 29 листопада 2012 р., стор. 3. 
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ДОДАТОК V 
 

План, з втілення якого в життя розпочалося технічне 
переозброєння СРСР ( в тому числі і сьогоднішньої незалежної України) 

(за матеріалами В. Новицького “Забутий план ГОЕЛРО” // газета “Х FILES 
Секретные материалы 20 века” №14 (268), липень 2009 р., стор. 2-3) 

 
– План ГОЕЛРО (Государственная комиссия по электрификации России при 

Совете народних комиссаров (СНК)) – був розроблений іще “старими” 
“дореволюційними” фахівцями. Це перший і єдиний в світі довгостроковий план 
технічного переозброєння усіх галузей велетенської держави на основі створення 
передових технологій та виробництв. До плану ГОЕЛРО таких грандіозних і в той же 
час реалістичних планів перетворення зруйнованої країни, якою стала на початку 20-х 
років ХХ століття Росія, історія ще не знала. Однак здійснення даного плану судилося 
саме в країні Рад. 

– Ленін добре розумів, що, якщо народу в руки не дати великої справи і не 
продемонструвати, що уряд працює на прогресивний розвиток країни, то владу 
більшовиків буде підірвано зсередини. Коли ж Росії дозволити і далі перебувати в 
становищі аграрної держави, котра не має передових технологій і в достатній кількості 
кваліфікованої робочої сили, то та ж влада більшовиків буде повалена зовні. 

Тому вже 2 грудня 1917 року Ленін запросив до себе на розмову російського 
інженера Олександра Васильовича Вінтера (майбутнього головного будівничого 
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Дніпрогесу) і дав йому завдання почати підготовку до будівництва Шатурської ГРЕС на 
торфі. 

Цим далекоглядним кроком Голова Ради народних комісарів В.І. Ленін 
зміцнив політичні позиції більшовиків, до яких примкнули делегати Установчих 
зборів 5-6 січня 1918 р. з іншими політичними програмами, що й забезпечило 
переконливу перемогу більшовиків. У жодної іншої політичної партії з представлених 
на тому зібранні, а також в уряді Керенського до подій жовтня та у Миколи ІІ до 1917 р. 
ніяких програм великих технічних революцій в країні не було. Однак про те, що технічне 
переозброєння Росії надовго затримається через громадянську війну, на початку 1918-го 
ніхто й гадки не мав. 

Тож у січні 1918 р. видатний інженер Генріх Йосипович Графтіо особисто від 
Леніна отримав друге велике і відповідальне завдання: розпочати підготовку техніко-
економічних обґрунтувань та скласти кошторис для будівництва майбутньої Волховської 
ГЕС. Треба віддати належне Г.Й. Графтіо, що він не емігрував за кордон, як інші, а 
приступив до планомірного виконання завдання Леніна, вкладаючи у найголовнішу 
справу держави ті кошти, які 13 липня 1918 р. для будівництва Волховської ГЕС виділив 
Раднарком. Ось чому, починаючи з 1927 р. і до сьогодні, на території Волховської ГЕС 
стоїть бюст інженера Г.Й. Графтіо як головного її творця… 

– Завдяки Глібу Максиміліановичу Кржижановському Ленін зорієнтувався, кого 
потрібно запросити до співпраці і кому доручати справу. Сам Кржижановський – один із 
небагатьох видатних більшовиків, був випускником Петербурзького технологічного 
інституту. З 1910 р. завідував кабельною електромережею Москви, будучи вже визнаним 
інженером, котрого дуже високо цінували в ділових колах. 

Кржижановський спільно з Графтіо та Вінером приймав участь у проектуванні та 
будівництві першої в Росії електростанції на торфі “Електропередача”. Він був у курсі 
справ російських інженерів-енергетиків. Тому Г.М. Кржижановський, починаючи технічні 
перетворення молодої країни рад, знав, кого, де і для чого шукати… 

Обдумування плану всебічного господарського перетворення всієї території Росії 
на основі електрифікації, яким і став план ГОЕЛРО, розпочалося іще під час 
громадянської війни. Вже тоді Г.М. Кржижановський став збирати “під знамена” 
представників технічної інтелігенції, які не втекли за кордон. Їм обіцяли та надавали 
можливість творчо і масштабно працювати перш за все. 

25 вересня 1918 р., за ініціативою видного члена партії більшовиків Леоніда 
Борисовича Красіна (до того ж – видатного інженера) та при безпосередній участі самого 
Г.М. Кржижановського, було створено Центральну електротехнічну раду – ЦЕР (ЦЭС – 
Центральный электротехнический совет), де і розпочали готувати техніко-економічні 
обґрунтування з електрифікації Північного району, Донбасу, Центрального та інших 
районів Росії. Тільки в Петроградську групу ЦЕР увійшло 45 спеціалістів, більшість із 
яких були відомі за межами Росії. 

– В 1919 р. Г.М. Кржижановський посів посаду голови Головелектро ВСНГ 
(Главэлектро ВСНХ). На сьогодні – це аналог посади міністра енергетики та 
електрифікації. Він став своєрідним центром кристалізації інженерно-технічної 
електроенергетичної думки, “лінією зв’язку” між вченими та більшовиками. Саме йому 
доводилося перейматися всіма проблемами інженерів та вчених – аж до побутових 
(забезпечення милом, хлібними картками і т.п.). Великою заслугою Кржижановського 
було залучення до ЦЕР визначних інженерів Росії: І.Г. Александрова, О.В. Вінтера, Г.Й. 
Графтіо, Р.Е. Классона, Г.Ф. Макарова, В.Ф. Міткевича, П.А. Шателена, А.В. Вульфа та 
інших. Це були люди з європейськими та світовими іменами. 

Скажімо, Р.Е. Классон – помічник Доліво-Добровольського, винахідника 
трифазної системи напруги, творець перших в Росії ліній високої напруги. В.Ф. Міткевич 
був основоположником петербурзької школи електротехніки, а К.А. Круг – московської, 
В.М. Хрущов – розрахунків електричних мереж та передачі електроенергії на великі 
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відстані. Прізвища К.І. Шенфера та Б.Є. Вєдєнєєва – видатних фахівців по електричних 
машинах – відомі в електротехніці і до сьогодні. Підручник К.А. Круга “Теоретичні 
основи електротехніки” впродовж ХХ століття високо цінувався не одним поколінням 
радянських студентів. 

– На початку 1920 р., після аналізу та узагальнень діяльності ЦЕР, 
Кржижановський написав роботу “Основні задачі електрифікації Росії”, де було 
окреслено коло питань, які потрібно було вирішити: 

1. Технічне переозброєння усіх галузей народного господарства на основі 
використання електричної енергії. Електрифікація усіх виробничих процесів, що 
сприятиме швидкому зростанню продуктивності громадської праці та корінному 
покращенню умов праці. 

2. Забезпечення переваг росту важкої індустрії як бази розвитку всього народного 
господарства. 

3. Досягнення випереджуючих темпів росту в електроенергетичній галузі для 
наростаючого впровадження електроенергії. 

4. Будівництво великих сучасних електростанцій, котрі б забезпечували 
електропостачання цілих регіонів, та зосередження навколо них промислових виробництв. 

5. Широке використання на ТЕЦ не першокласних сортів палива, а місцевих 
паливних ресурсів. (Про використання лише газу чи мазуту – ні слова!) 

6. Створення на основі ГЕС енергетичної бази в районах, які бідні на паливні 
ресурси. Комплексне використання гідроресурсів для потреб енергетики, транспорту, 
меліорації та водопостачання. 

7. Будівництво ліній електропередач та об’єднання потужних електростанцій для 
їхньої паралельної роботи. Створення електромереж в районах та регіонах, а потім, на 
основі цих систем, єдиної енергосистеми для всієї країни. Це забезпечить надійність та 
економність енергопостачання. 

8. Раціональне розташування енергетичного господарства на території всієї країни. 
– Ленін ретельно вивчив роботу Кржижановського і в цілому її схвалив. Тому 

Кржижановський і був призначений головою Державної комісії по електрифікації Росії. 
Під його керівництвом комісія ГОЕЛРО підготувала “План електрифікації країни” на 
650 сторінках з картами та схемами електрифікації районів. 

Із доповіддю по цьому плану Г.М. Кржижановський виступив в грудні 1920 р. на 
VІІІ з’їзді рад. Після чого з трибуни з’їзду Ленін виголосив, що план ГОЕЛРО – це 
друга програма партії, і висунув формулу “Комунізм – це є Радянська влада плюс 
електрифікація всієї країни”. 

В тому, що план ГОЕЛРО на VІІІ з’їзді рад було прийнято одноголосно – треба 
віддати в цьому належне беззаперечним заслугам Леніна, адже невідомо, яким би було 
майбутнє плану, якби на посаді голови Ради народних комісарів перебував, скажімо, Лев 
Троцький… 

– План ГОЕЛРО складався на 10 років з перспективою до 1935 року. Над ним 
працювали більш як 200 інженерів та вчених. І хоча в кінцевому результаті комісію 
ГОЕЛРО було сформовано тільки 20 березня 1920 р., проте фактично роботи з технічної 
модернізації Росії розпочалися значно раніше. Планом, окрім 20-ти ТЕЦ і 10-ти ГЕС, 
передбачалося будівництво великої кількості підприємств, перш за все – важкої 
промисловості. Потрібно було ув’язати в єдиний народногосподарський комплекс 
різноманітні виробництва, переглянути структуру транспорту, географію перевезень. Щоб 
забезпечити нові виробництва робочою силою, планувалося будівництво нових міст, в 
яких для створення нормальних умов для життя майбутніх робітників заводів 
запроектовувалося навіть розташування вулиць з урахуванням майбутніх впливів від 
шкідливих виробництв. Число планових показників – вражаюче. Намагалися запланувати 
все – геть до кількості пар чобіт для будівельників… 
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За планом ГОЕЛРО продукція Росії мала перевершити показники її 
дореволюційного рівня по об’єму майже в двічі, а по якості – набагато більше, тому що 
створювалися галузі (наприклад, виробництво алюмінію), про які в царській Росії не знали. 
Накреслювалася електрифікація найважливіших існуючих залізничних магістралей та 
будівництво нових. Передбачалися великі роботи з механізації сільського господарства, 
впровадження агрохімії, розвитку іригаційних та меліоративних систем. 

Після створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік населення країни, 
що з 1922 р. стало єдиним радянським народом, перспективу жити в промислово 
розвиненій країні сприйняло з ентузіазмом. Інакше не вийшло б так, що план ГОЕЛРО був 
перевиконаний у 2,5 разу, незважаючи на світову економічну кризу 1928-1930 рр. Навпаки, 
дану кризу Сталін використав для прискорення виконання плану ГОЕЛРО. 

– Накреслення плану ГОЕЛРО за основними показниками було виконано до 1931 
р. – мінімального терміну, на який було розраховано. Перший (1929-1933 рр.) та другий 
п’ятирічні плани складалися вже для корекції та розвитку плану ГОЕЛРО. До речі, в 
складанні п’ятирічних планів брала участь і переважна більшість авторів плану ГОЕЛРО. 
Це – корифей економічної статистики академік Струмінський. Своєю працею “стара” 
технічна інтелігенція залишила по собі добру пам’ять: більшість заводів та електростанцій 
працюють і до сьогодні. 

Зазвичай перше обладнання майже цілком доводилося закуповувати за кордоном, 
а успіхи з освоєння нової техніки в Росії, а згодом – в СРСР для того часу були 
вражаючими. Наприклад, із 8 генераторів для Волховської ГЕС 5 було куплено у Швеції, 
проте 6, 7 та 8-й – випускалися вже на ленінградській “Електропилі”, інженери якої для 
створення генератора незнаної тоді для Росії потужності – біля 8 тисяч кіловат – в 1923 р. 
застосували оригінальний спосіб виготовлення його ротора. Печі, котра б змогла видати 
для заливки відразу 50 тонн металу, на заводі не було. Пятидесятитонну відливку ротора 
отримали, заливаючи метал із двох печей з перервою 15 хвилин у форму, викладену в 
землі. Після кінцевої зборки було здійснене комплексне випробування радянського і 
шведського генераторів. У радянського генератора, який важив на 30 тонн менше, 
коефіцієнт корисної дії виявився більшим і ступінь міцності ротора також. 

Перші турбогенератори для Дніпрогесу підбиралися та купувалися в США 
інженером Михайлом Коллонтаєм (випускник 1917 р. Петербурзького політехнічного 
інституту) – сином першої жінки-дипломата від СРСР в Швеції Олександри Коллонтай. 
Однак наступні також виготовлялися на “Електропилі” і не без технічної винахідливості 
російських інженерів, тільки тут потужність генератора становила вже 63 тисячі кіловат. 

Як бачимо, розробники та виконавці плану ГОЕЛРО виявилися людьми творчими 
і державно мислячими на перспективу. Іван Гаврилович Александров, під керівництвом 
якого був спроектований Дніпрогес, ще в 1935 р. писав, що на Прип’яті будівництво ГЕС 
нераціональне через високу ймовірність залиття велетенських земельних площ. В той час 
він уже будував творчі плани щодо спорудження ГЕС на Волзі та на великих сибірських 
ріках… 

– Багато об’єктів, які було створено за паном ГОЕЛРО, становлять скарбничку 
гідного спадку для блага і українського народу. Так, згідно спогадів доктора технічних 
наук, академіка, киянина Владлена Володимировича Зоріна, коли він в 50-х рр. 
розпочинав свою інженерну діяльність, йому доводилося працювати на “гоелровських” 
об’єктах, які створювалися ще за часів втілення в життя накреслень плану ГОЕЛРО. 
Вражали точно вибрані місця для встановлення підстанцій, раціональна конфігурація 
електромереж, цікаві принципи планування та архітектура підстанцій. На думку Зоріна, 
все робилося із тим прицілом, щоб у майбутньому без особливих перебудов та переробок 
можна було розвивати та розширювати дані електричні мережі. Як мовиться, люди робили 
для людей. 

Ще один приклад – Київська ТЕЦ-3, яка знаходиться поблизу залізничного 
вокзалу “Київ-Пасажирський”. Її ввели в експлуатацію в 1933 році. Вона стала однією із 
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перших ТЕЦ в СРСР та в Європі, котру було визнано пам’яткою технічної 
архітектури. 

До цього списку варто було б додати будівлі ТЕЦ-2, введеної 1 травня 1930 р., та 
ГРЕС-1 потужністю 120 МВт, котра на момент вводу була найкрупнішою ТЕЦ Європи (на 
жаль, клопотання про це до ЮНЕСКО так і не подано, – прим авт.). Надзвичайно зручні та 
цікаві в архітектурному плані будівлі розподільчих пунктів київських електромереж, 
побудовані в 30-ті рр. ХХ ст. 

Тож поставимо запитання: скільки паровозів сконструювали непмани чи скільки 
вони випустили автомобілів або тракторів? Жодного! Що ж уже казати про 
електростанції… 

Чи не через те залишилися в розореній країні інженери-безсрібники, котрим 
запропонували зробити щось більше, чого вони раніше, попри всі свої найпалкіші 
прагнення, не могли? Адже так було з першим проектом Дніпрогесу, розробленим 
інженерами Графтіо, Александровим та Максимовим ще в 1905 р. З усього видно, що з 
любов’ю, а не “з-під палки” творився план ГОЕЛРО, якщо ще до цього часу його об’єкти 
– робочі і служать для блага людей. То були надзвичайно освічені та обдаровані 
ЛЮДИ – не поденники з філософською доктриною “після нас – хоч потоп”, а 
висококваліфіковані кадри, які згодом створювали і очолювали науково-дослідні 
інститути: “Гідропроект”, Енергетичний інститут (ЕНІН), Центральний 
котлотурбінний інститут (ЦКТІ) та інші. 

 Україні, окрім вже згаданих об’єктів, у спадок від ГОЕЛРО дісталася 
найпотужніша мережа електропередач на 750 тисяч вольт, призначена, перш за все, для 
поставок електроенергії на експорт у великих об’ємах. Але по ЛЕП-750 на сьогодні 
“качати” нема що… 

Сьогодні багато говориться про плани виходу із промислово-фінансової кризи. 
Саме час згадати та вивчити досвід творців та виконавців плану ГОЕЛРО. Поки ще є ті, 
хто можуть згадати, і ті, що здатні вивчити і навчити… 

 
ДОДАТОК VІ 

Основні дати життя і діяльності 
Дмитра Гермогеновича Віленського 

(за матеріалами “Професор Віленський Дмитро Гермогенович (1892-1960): 
 біобібліогр. покаж. наук. праць за 1916-1961 роки / УААН, ДНСГБ, ІГіМ; уклад. і 

наук. ред. В.А. Вергунов. – К., 2009. – с порт., фото. – (сер. “Бібліографія вчених аграріїв 
України”), стор. 11-19) 

 
18 червня 1892 Народився в м. Шепетівці Ізяславського повіту Волинської губернії. 

1903-1905 Навчання в Любарській 2-класній школі Ізяславського повіту 
Волинської губернії. 

1905-1906 Навчався в Кременецькому духовному училищі Волинської губернії. 
З червня 1906 по 

серпень 1911 
Вихованець Волинської духовної семінарії. 

З вересня 1911 
по 29 травня 

1917 

Студент сільськогосподарського відділення Київського 
політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ. По закінченні 
отримав звання вченого агронома. 

1912-1915 Помічник завідувача оцінюючого відділення Київського повітового 
Земського управління. 

1914-1915 Підготовка та захист дипломної роботи на тему: “Сортоиспытание 
картофеля и некоторых наблюдений над другими биологическими 
факторами его культуры” під керівництвом проф. П.Р. Сльозкіна. 

1915-1917 Практикант Департаменту землеробства на Краснокутській 
сільськогосподарській дослідній станції Саратовської губернії. 
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Завідувач розплідника лікарських рослин. Опублікував у “Веснике 
Новоузенского Земства” свою першу статтю: “О культуре 
лекарственных растений в Новоузенском уезде”. 

З листопада 1916 Викладач агрономічного факультету. З січня 1917 року керував 
практичними заняттями слухачів ІV курсу з приватного землеробства. 

З червня 1917 Професорський стипендіат Київського політехнічного інституту 
Імператора Олександра ІІ по кафедрі приватного хліборобства. 

З лютого 1918 Асистент Саратовської обласної сільськогосподарської дослідної 
станції. 

З квітня 1919 Консультант другої Поволзької гідротехнічної дослідної станції. 
З жовтня 1919 Секретар міськкому при Саратовській дослідній станції. 
З квітня 1920 Керівник геоботанічних досліджень Волгоградської губернії. 

1920 Спеціаліст обласного управління по сільськогосподарській дослідній 
справі Нижнього Поволжя та керівник геоботанічних досліджень з 
метою встановлення областей Царицинської та Астраханської 
губерній. 

1921 Учасник першого Всеросійського з’їзду ботаніків у Ленінграді, де 
виступає з доповідями за результатами власних досліджень: 
“Походження солонців” та “Досвід поділу Південно-східної частини 
Європейської Росії на ботаніко-географічні райони”, “Про новий тип 
ковили з циклу Stipa pennata Z”.  

З 1921 Викладач географії та ботаніки в Саратовському державному 
університеті. 

З серпня 1921 Звернувся до Сільськогосподарського наукового комітету України з 
проханням надати йому місце в одному із закладів зі спеціальності 
“Прикладна ботаніка і луківництво”. 

У жовтні 1921 Наказом №32 по СГНКУ зараховано спеціалістом ботанічної секції. 
Але переїзд в Україну не відбувся. Звільнений з роботи у всіх 
управліннях міста Саратова у зв’язку з переїздом на роботу в м. 
Тифліс (нині Тбілісі). 

1921 Асистент Тифліського державного політехнічного інституту ім. В.І. 
Леніна. 

З грудня 1921 Викладач Закавказького червоноармійського університету. 
Попрацювавши один рік в університеті, знову повертається до 
Тифліського політехнічного інституту, залишаючись лектором 
університету за сумісництвом. 

1922 Викладач дослідної справи Тифліського державного політехнічного 
інституту. 

У лютому 1923 Доцент кафедри загального рільництва Тифліського державного 
політехнічного інституту. Почесний член Агрономічного гуртка 
інституту. 

1924 Виходять з друку його дві фундаментальні праці “Засоленные почвы, 
их происхождение, состав и способ улучшения” та “Аналогичные 
ряды в почвоведении и их значение для строительства генетической 
классификации почв”. 

1924 Тбіліський політехнічний інститут було реорганізовано, його 
сільськогосподарський факультет закрито. 

З листопада 1924 Професор кафедри сільськогосподарської ботаніки Харківського 
сільськогосподарського інституту ім. Х.Г. Раковського. 

З березня 1925 Завідувач геоботанічної секції науково-дослідної кафедри 
ґрунтознавства НКО УРСР. 

19 листопада Декан сільськогосподарського факультету Харківського 
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1925 сільськогосподарського інституту прикладної ботаніки. 
30 листопада 

1925 
Член правління Харківського сільськогосподарського інституту ім. 
Х.Г. Раковського. 

1925 Голова стипендіальної комісії Харківського сільськогосподарського 
інституту ім. Х.Г. Раковського. 

З 1 по 30 січня 
1926 

Учасник Всесоюзного з’їзду ґрунтознавців та ботаніків у Москві. 

11 лютого 1926 Член кваліфікаційної комісії при НКО УРСР. 
1 жовтня 1926 Член РКК Харківського сільськогосподарського інституту. 

Дійсний член Українського науково-дослідного інституту прикладної 
ботаніки. 

8 грудня 1926 Звільнений через хворобу з посади декана Харківського 
сільськогосподарського інституту прикладної ботаніки. 

Друга половина  
1925 – 1926 

У складі експедиції кафедри ґрунтознавства Харківського 
сільськогосподарського інституту ім. Х.Г. Раковського проводить 
дослідження Олешківських пісків. 

1926 Експедиція з метою дослідження ґрунтів і рослинності нижньої 
частини долини річки Самари, основним завданням якої було 
з’ясувати, наскільки цінною є вказана частина долини для сільського 
господарства, в тому числі, чи придатні її ґрунти для зрошення. 
Матеріали цього дослідження було опубліковано в роботі “Почвы 
долины р. Самара в районе работ Днепростроя”. 

Упродовж  
1925-1926 

навчальних 
років 

Під керівництвом Д.Г. Віленського секція геоботаніки досліджує 
ґрунти і рослинність солонцевих районів на Дніпропетровщині, 
Полтавщині та Харківщини, з цією метою закладено дослідну ділянку 
для вивчення галофітів. За результатами цих досліджень разом з Є. 
Лаврінком опубліковано працю “Солонцевий комплекс на 
Харківщині”. 

1926 Професор Д.Г. Віленський за дорученням комісії Дніпробудівництва 
при Наркомземі УРСР провів обстеження ґрунтів нижньої частини 
долини річки Самари від Дніпропетровська до Ново-Московська. В 
цей же час на кошти науково-дослідної кафедри ґрунтознавства при 
Харківському сільськогосподарському інституті розпочато 
систематичні дослідження солонців України, було досліджено 
солонцевий район у Полтавській, Чернігівській і Харківській 
губерніях. 

Влітку 1927 Під керівництвом професора Д.Г. Віленського проводилися 
дослідження земель державного меліоративного фонду в 
Мелітопольському окрузі на північному узбережжі Сиваша і в районі 
станції Ново-Алексєєвки, на Чонгарському півострові, острові Чурюк, 
Бірючому та інших островах. Метою цих досліджень було вивчення 
природних умов вказаних земель для складання плану досліджень та 
покращення їхнього використання. Експедиція мала комплексний 
характер, проведено детальне нівелювання і складено геологічну, 
ґрунтові та ботанічні карти площі 17 тис. гектарів. 

1927 За методикою Д.Г. Віленського та Г. Махова зібрано колекцію ґрунтів 
України, яку було представлено на І-му Міжнародному 
ґрунтознавчому конгресі у м. Вашингтон. Класифікацію ґрунтів Д.Г. 
Віленського було включено в доповідь Я.М. Афанасьєва 
“Классификационная проблема в русском почвоведении”, яку було 
зачитано на конгресі. 

1928 У Держвидаві УСРР (м. Харків) опубліковано перший в Україні 
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підручник українською мовою для вищих та середніх навчальних 
закладів “Ботаніка”. У 1930 р. його було удосконалено і перевидано. 

1928 Опубліковано статтю “Основные черты распределения почв и 
растительности в Соединённых Штатах и Южной Канаде”. 

1928 Учасник Першої Всеукраїнської наради асистентів та професорів, де 
виступив із доповіддю “Чергові завдання в справі дослідження ґрунтів 
України”, у якій запропонував, з метою наукового об’єднання всіх 
робіт з ґрунтознавства на Україні й проведення їх найбільш 
доцільним способом, створити Український інститут ґрунтознавства, 
який би охоплював усі роботи з ґрунтознавства, об’єднував у них усі 
наявні сили, що працюють у галузі ґрунтознавства, в тому числі сили 
українських ВНЗ і в підготовці нових кадрів.  

1928 Керівник відділу меліораційних займищ Українського інституту 
прикладної ботаніки, створеного на основі науково-дослідної кафедри 
сільськогосподарської ботаніки та ботанічної секції 
Сільськогосподарського наукового Комітету України. 

5 березня 1930 Одружився з Ісаєвою Любов’ю Вікторівною.  
1930 У зв’язку з рішенням про проведення Другого міжнародного конгресу 

ґрунтознавців у Москві та Ленінграді в 1930 р. призначається 
генеральним секретарем оргкомітету конгресу. Формує програму та 
виступи доповідачів на конгресі. На цьому конгресі обирається 
секретарем Міжнародної комісії з класифікації, географії і картографії 
ґрунтів. 

1930 Асистент кафедри ґрунтознавства і гідрології Київського інженерно-
меліоративного інституту, заснованого на базі виведених із 
Київського сільськогосподарського інституту інженерно-
меліоративного, землевпорядного і культур-технічного факультетів. 

1930-1949 Член редколегії журналу “Почвоведение”. В тому числі, у 1934-1939 
роках один із трьох редакторів разом із В.Р. Вільямсом та О.О. 
Криловим. 

6 лютого 1931 Керівник кафедри ґрунтознавства та гідрології Київського інженерно-
меліоративного інституту. 

1931 Працює заступником директора науково-дослідного інституту 
агрогрунтознавства та хімізації сільського господарства. 

З 18 по 30 
березня 1931 

Учасник Всесоюзної наукової конференції у Ленінграді з питань 
класифікації, географії та картографії ґрунтів. 

Влітку 1931 Керівник Кримсько-кавказької ґрунтової експедиції Південного 
науково-дослідного інституту плодово-ягідного господарства і 
Українського науково-дослідного інституту агрогрунтознавства і 
хімізації сільського господарства. В складі експедиції працювали 
ґрунтознавці С.С. Соболєв, П.А. Кондратенко, О.Ф. Кочерга, С.Л. 
Ілюшенко і С.П. Семенов-Забродін. Завданням експедиції було 
вивчення ґрунтів зональних дослідних станцій плодового і ягідного 
господарства та їхніх опорних пунктів – плодових радгоспів. 

25 січня 1932 Отримав грамоту 2-го зльоту ударників наукової роботи м. Києва. 
1 травня 1932 За власним бажанням звільнився з Всесоюзного інституту плодово-

ягідного господарства. 
1932 Кафедру ґрунтознавства та гідрології Київського інженерно-

меліоративного інституту (КІМІ) було реорганізовано у кафедру 
ґрунтознавства. Наказом директора Горбача від 14 грудня 1932 р. 
призначено завідувачем новоствореної кафедри. 

20 листопада Нагороджено жетоном 1-го обласного зльоту наукових працівників 
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1932 Київської області. 
1 грудня 1932 Позаштатний професор Вищої комуністичної сільськогосподарської 

школи. 
8 грудня 1932 Секретар ВНЗ НКЗ УРСР. Завідувач кафедри ґрунтознавства 

Київського інженерно-меліоративного інституту. 
з липня 1933 Директор та керівник сектору Всеукраїнського науково-дослідного 

інституту агрогрунтознавства та хімізації сільського господарства.  
У лютому 1933 Учасник Всесоюзної конференції ІІ і ІV комісій (хімія і родючість 

ґрунтів) і солонцевої підкомісії радянської секції Міжнародної 
асоціації ґрунтознавців (МАГ) у Москві, де виступив з доповідями 
“Агроинвентаризация почв Украины” та “Георгафия солонців и 
солончаков СССР с картой их распространения”. Доповнив 
бібліографію радянської літератури з питань солонцевої підкомісії, 
складену ним до другого Міжнародного конгресу ґрунтознавців, 
роботами, що вийшли з 1930 по 1931 роки, і подав на Міжнародну 
конференцію солонцевої підкомісії. В 1933 році статтю “Засоленные 
почвы Украинской ССР” було надруковано у виданнях радянської 
секції МАГ. 

1 травня 1933 Отримав премію як ударник Всеукраїнського науково-дослідного 
інституту агрогрунтознавства та хімізації сільського господарства. 

1933 Учасник конференції “Проблеми Великого Дніпра” у м. Харкові. 
Виступив із доповіддю “Почвы бассейна р. Днепр”. 

1 жовтня 1933 Заступник голови радянської секції Міжнародної асоціації 
ґрунтознавців. 

Грудень 1933 Пише заяву, в якій просить відрядити його до Москви в Міжнародну 
асоціацію ґрунтознавців. Наказ по КІМІ було підписано 22 грудня. 
Переїзд із сім’єю до Москви. 

З 25 грудня 1933 Асистент кафедри ґрунтознавства Московського державного 
університету імені М.В. Ломоносова. 

1934 Керівник загону хімічного і фізико-хімічного дослідження ґрунтів, 
ґрунтово-меліоративної експедиції кафедри ґрунтознавства 
Московського державного університету імені М.В. Ломоносова по 
обстеженню степів Богаза і Північно-Західної частини Апшерона.  

1934 Учасник Міжнародної конференції з фізики ґрунтів, що проходила у 
Франції. 

16 серпня 1934 Керівник експедиції НДІ ґрунтознавства при Московському 
державному університеті імені М.В. Ломоносова. Мета експедиції: 
пошук можливостей зрошення району Криму. Експедиція працювала 
рік. 

1935 На ІІІ міжнародному конгресі ґрунтознавців у Оксфорді обрано 
головою солонцевої комісії, а пізніше президентом Міжнародної 
комісії по класифікації географії та картографії ґрунтів. 

1935 Затверджено у науковому ступені доктора ґрунтознавства без захисту 
дисертації та присвоєно звання дійсного члена Науково-дослідного 
інституту МДУ ім. М.В. Ломоносова. 

1935 Учасник спеціальної сесії Академії наук СРСР, присвяченої 
ґрунтознавству і агрохімії, на якій виступив з узагальнюючою 
доповіддю на тему “Состояние вопроса о структуре почв”. 

1936 У журналі “Почвоведение” опубліковано статтю “Почвы северной и 
южной Америки”, а у 1939 – статтю про нову карту ґрунтів США. У 
1937 р. вийшла велика стаття, що відіграла важливе значення у 
творчій діяльності вченого, – “О некоторых закономерностях 
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развития почвообразовательного процесса”. 
1936-1938 Навчання в Московському вечірньому університеті марксизму-

ленінізму. 
1937-1940 Керівник експедиції Інституту ґрунтознавства Московського 

державного університету імені М.В. Ломоносова з вивчення ґрунтів і 
рослинності Бештаурського лісопарку з метою відновлення природної 
рослинності і підвищеної водоохоронної ролі лісу в системі групи 
курортів кавказьких мінеральних вод. У роботі також брали участь 
Н.Г. Зирін, Г.В. Геммерлінг, Т.І. Євдокимова і ботанік Т.Б. Вернардер. 
З 1937 по 1941 рр. було досліджено територію 1050 сортоділянок. Для 
кожної з них складено ґрунтову великомасштабну карту і ґрунтовий 
опис з характеристики Московського державного університету імені 
М.В. Ломоносова району дослідної ділянки. 

1938 Затверджено професором геолого-ґрунтознавчого факультету МДУ 
ім. М.В. Ломоносова. 

1938-1939 Відбулася реорганізація ґрунтово-географічного факультету з поділом 
його на географічний і геолого-ґрунтознавчий факультети, і кафедра 
ґрунтознавства опинилася в складі нового факультету. В 1939 р. у 
зв’язку зі збільшенням потреб у спеціалістах ґрунтознавцях-географах 
зі складу кафедри створено кафедру географії ґрунтів, яку очолює 
Д.Г. Віленський. 

1940 Член-кореспондент Чехословацької академії сільськогосподарських 
наук. 

8 травня 1940 Президією Верховної Ради СРСР за успішний розвиток науки і 
культури та в зв’язку з 180-річчям Московського університету 
нагороджений орденом “Знак Пошани”. 

1942 Разом зі співробітниками кафедри географії ґрунтів евакуюється до 
Ашгабату, де займається обстеженням ґрунтів такирів як об’єктів для 
будівництва тимчасових аеродромів.  

1944 Переведений за сумісництвом у відділ ґрунтового дослідження в 
Південно-Киргизьку експедицію. 

1945 Опублікував фундаментальні праці: “Агрегация почв – её теория и 
практическое приложение” та “Русская почвенно-картографическая 
школа и её влияние на развитие мировой картографии”. 

23 березня 1946 Президією Верховної Ради СРСР нагороджений медаллю “За 
доблесну працю у Великій Вітчизняній війні”. 

У серпні 1948 Учасник сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені 
Леніна, де підтримує Т.Д. Лисенка. 

31 березня і 3 
квітня 1950 

Відбулося розширене засідання Вченої ради Ґрунтознавчого 
відділення біолого-ґрунтознавчого факультету під головуванням В.П. 
Сотникова, присвячене обговоренню низки критичних статей на 
роботи професора Д.Г. Віленського. 

1950 Вийшло перше видання підручника “Почвоведение” для 
університетів, який перевидавався в 1954 та 1957 роках. 

1951-1952 Керівник роботи по створенню ґрунтового відділу експозиційної і 
камеральної роботи для збору матеріалів Ґрунтового відділу музею 
біолого-ґрунтознавчого факультету Московського державного 
університету.  

1952  Керівник ґрунтово-картографічних досліджень Московського 
державного університету ім. М.В. Ломоносова у Північному Криму. 

1953-1955 За участю Д.Г. Віленського створено детальні ґрунтові карти, які 
стали основою при складанні проекту зрошення Сільських степів. 
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1956 За ініціативою професора Д.Г. Віленського було розпочато велику 
міжвузівську роботу – природне районування території СРСР для 
завдань сільського господарства. 

1958 Голова Центрального наукового бюро з проблем районування 
території СРСР. 

1958 Опубліковано першу вітчизняну узагальнюючу монографію “История 
почвоведения в России”. 

13 лютого 1960 Помер. Похований в Москві на Введенському цвинтарі. 
 

Викладання ґрунтознавства 
в Київському інженерно-меліоративному інституті (1930-1933) 

(за матеріалами “Професор Віленський Дмитро Гермогенович (1892-1960): 
 біобібліогр. покаж. наук. праць за 1916-1961 роки / УААН, ДНСГБ, ІГіМ; уклад. і наук. 

ред. В.А. Вергунов. – К., 2009. – с порт., фото. – (сер. “Бібліографія вчених аграріїв 
України”), стор. 43-46) 

 
“У 1930 році на базі виведених із Київського сільськогосподарського інституту 

інженерно-меліоративного і культур-технічного факультетів було організовано Київський 
інженерно-меліоративний інститут, до якого входили відповідні кафедри і, зокрема, 
новостворена кафедра ґрунтознавства та гідрології. З метою розвитку наукових 
досліджень та підготовки власних науково-педагогічних кадрів в інститут на умовах 
сумісництва залучалися провідні вчені Київського політехнічного інституту та інших 
учбових закладів. На посаду штатного професора кафедри ґрунтознавства та гідрології 
було запрошено Д.Г. Віленського. В грудні цього ж року відкривається власна 
аспірантура, до якої вступали випускники інституту. Проте в цей час діяльність 
аспірантури стикається з великими труднощами, інститут не має необхідної матеріальної 
бази, залишити в інституті можна було лише 3-4 випускників. Більше того, студенти 
вважали, що займатися науковою роботою найкраще після одного-двох років роботи. 

Як бачимо, з науковими кадрами на той час була проблема та й матеріальна база 
бажала бути кращою. З нового навчального року Д.Г. Віленський розпочав працювати на 
кафедрі ґрунтознавства та гідрології [1]. Викладачами кафедри здійснювалося викладання 
таких навчальних дисциплін, як ґрунтознавство, мінералогія, геологія, гідрологія. 

Розпочинаючи новий навчальний рік, було запропоновано на факультетах 
влаштувати загальні збори та проводити інструктаж студентів відповідно до вимог 
навчально-робочого плану, а також розподіляти студентів по групах. Для розгляду 
програм персонал поділявся на комісії. В комісії з ґрунтознавства, мінералогії, геології, 
гідрогеології, хімії, гідрології було призначено Віленського, Виржиківського, Залізняка, 
Комарницького, Гавриленка. Керівником комісії був Д.Г. Віленський [2]. 

Кафедра ґрунтознавства та гідрології мала навчальні кабінети: геологічний – 
завідувач Виржиківський, с.-г. аналізу – завідувач Віленський та хімічний – завідувач 
Залізняк [3]. На кафедрі велася науково-дослідна робота по вивченню питань меліорації 
ґрунтів (боротьба із засоленням, осушення заплав). Важливим на той час було питання про 
боротьбу з фільтрацією шляхом засолонцювання ґрунту, тобто насичення його іонами 
натрію, що витісняє фактор структури – кальцій і спричиняє повне руйнування структури. 
Це дало змогу запобігти втратам води з каналів, водойм і крізь греблі, що набувало 
особливого значення у зв’язку з великим будівництвом в Україні, а також при будівництві 
ставків і водойм [4]. В архівних документах ми знаходимо наказ по Київському 
інженерно-меліоративному інституту від 6.02.1931 року “Про затвердження кафедр”. У 
наказі керівником кафедри ґрунтознавства та гідрології призначено професора Д.Г. 
Віленського. Також вказано дисципліни, які будуть викладатися, зокрема, ґрунтознавство 
викладатиме професор Д.Г. Віленський, вакансія асистента. Як бачимо, для здійснення 
навчально-виховного процесу наукових кадрів було недостатньо [5]. 
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З 18 по 30 березня 1931 року Д.Г. Віленський бере участь у Всесоюзній науковій 
конференції у Ленінграді з питань класифікації, географії та картографії ґрунтів [6]. 
Конференцію було спеціально скликано для опрацювання питань з ґрунтознавства. 
Особливу увагу було приділено методологічній перебудові ґрунтознавства [7]. 
Директивою ХVІІ Конференції ВКП(б) визначено, що центральним завданням ІІ 
п’ятирічки в галузі сільського господарства зазначалось: “Сільське господарство, 
відповідно до зазначених величезних завдань в ІІ п’ятирічку, має претендувати на те, щоб 
використання водних ресурсів стало в розмірах незрівнянно більших, ніж було досі. Тим 
то, конче потрібне чітке планування сільського господарства меліорацій, пов’язаних з 
використанням водних ресурсів та заходами в галузі обводнення. Таке вдосконалення 
планів надто потрібне на Україні, де водні ресурси досить обмежені і на них чималою 
мірою претендують інші галузі народного господарства. Терміновість поліпшення 
планування в цій галузі та зокрема опрацювання питань комплексного використання 
водних ресурсів підкреслила й остання Всесоюзна конференція в справі водного 
господарства (січень 1932)”. Для здійснення накреслених завдань було застосовано низку 
заходів: розгорнуто широку науково-дослідну роботу, вивчення об’єктів меліорації, 
способів будування, форм та способів господарювання; збільшення кадрів для здійснення 
досліджень у галузі ґрунтознавства, раціоналізації та винахідництва. 

З цією метою було переглянуто профіль Агромеліоративного факультету та 
визначення місця факультету в соціалістичному секторі сільського виробництва, а 
відповідно до робочих планів і програм було створено бригаду на чолі з Д.Г. Віленським 
в такому складі: професори – І.М. Стойкевич, О.С. Шкабара, Р.Я. Люмкіс, завідувач 
Агромеліоративного факультету А.П. Іваненко, а також представники робітничої комісії, 
студенти ІІІ і ІV курсів Агромеліоративного факультету. За результатами перевірки стан 
роботи факультету визнано задовільним, а робочі плани і програми такими, що 
відповідають вимогам. 

У 1932 році кафедру ґрунтознавства та гідрології було реорганізовано в кафедру 
ґрунтознавства. Наказом директора Київського інженерно-меліоративного інституту 
Горбача від 14 грудня 1932 р. було оголошено склад кафедри та керівників на 1932-1933 
навчальний рік по інституту, що затвердив сектор ВИШів і НКЗС. Завідувачем кафедри 
ґрунтознавства призначено професора Д.Г. Віленського [8]. 

У лютому 1933 р. у Москві відбулася Всесоюзна конференція ІІ і ІV комісій (хімія 
і родючість ґрунтів) і солонцевої підкомісії радянської секції Міжнародної асоціації 
ґрунтознавців, у якій Д.Г. Віленський брав участь. На момент відрядження Д.Г. 
Віленського до Москви заступником завідувача кафедри ґрунтознавства призначається 
професор В.К. Залізняк [9]. 

У грудні 1933 року Д.Г. Віленський пише заяву, в якій просить відрядити його до 
Москви в Міжнародну асоціацію ґрунтознавців. Наказ було підписано 22 грудня, проте 
дату переведення не було вказано [10]”. 
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Фотододатки до хронік 1930 року 
ДОДАТОК І 

 

VII-й випуск студентів робітфаку 
Київського сільськогосподарського інституту 

1927-1930 рр. 
 

 
 

Вони в 1930 р. стали першокурсниками КІМІ 
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Робітфак КСГІ (згодом – КІМІ), фото 1930 р. 

Викладацький та керівний склад 
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Випускники робітфаку КСГІ 1930 р. – першокурсники КІМІ 
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Гаркуша А.В. Граківський П.П. 

  
Грібовський О.І. Доброріз Ю.В. 

  
Загнітько Г.І. Костенко В.І. 
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Левченко С.Г. Марченко П.К. 
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ВИПУСКНИКИ КІМІ 1930 РОКУ 
VII випуск інженерів-меліораторів (1926-1930 рр.) 

 

   
Андріїв А.П. Божок М.П. Боярко Л.Д. 

 

   
Булаєвський Л.С. Вишнівський Н.Ф. Волошин Я.Л. 

 

   
Гавриленко І.С. Голуб Гончаренко П.Т. 
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Грубський Б.А. 

 
Зінченко Я.Т. Кончаков Д.Ф. 

   
Кузьменко В.С. 

 
Куперберг О.Б. Кушнір Д.Й. 

   
Ланда О.А. 

 
Лєсунов Б.Є. Лісовський М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146

   
Ляшенко 

 
Мандрика І.В. Меркулов В.Й. 

   
Оболенський Ю.А. 

 
Пантофель Папіровий В.М. 

   
Пестряков М.В. 

 
Піщаний А.Е. Пойлішер Я.А. 
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Помаржанський В.М. 

 
Попов Б.В. Раскін Й.І. 

   
Ратушняк М.І. 

 
Руденко П.І. Савіцький В.А. 

 

   
Семенов К.С. 

 
Семешко О.Т. Сливінська О.Ю. 
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Ступін Л.С. 

 
Татарчук С.С. Фліднер В.К. 

   
Хілобоченко Л.С. Чепурний Чорнобривець Л.П. 

 
 

 

 

 Яблонський М.І.  
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ДОДАТОК ІІІ 

 
Студентське та інститутське життя 
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Підготовка до проведення політгодин 
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Студенти КІМІ освоюють мотоцикл 

 

 
Команда професорів КІМІ вивчає матчастину кулемета 
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На практичних заняттях зі стрілецької справи 

 

 
Практика з геодезії землевпорядників 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

(до основної частини та І-ІІ фотододатків І-го тому  
“Хронік Київского інженерно-меліоративного іституту за 1930 рік”) 
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Адамський 31 Арндт П.В.  17, 18  

Адешелідзе 22, 30  Артем’ївський О.П. 9, 21, 30, 36, 60, 61, 75, 90, 91, 138 

Аксененко К.Т. 56  Артюх О. С. 79  

Александровський Г.В. 10, 129  Архангельська Л.В. 50  

Андрієв 71  Асієва О.М. 70 

Андріїв А.П. 18, 143 Атаманов П.Д.  27, 40, 49  

Андрющенко І. 45, 74  Афанасієв 71  

Антоненко Н.Ф. 71 тов. Анісімов 74, 77  

Антонов Д.О.  49  

Б 
 

Базилевич В.І. 8, 9, 13, 40, 71, 81, 82, 86  Богдан 37 

Барташ З.А. 38, 69 Богдашевський П. 74 

Барткова Г.К. 50 Божок М.П. 18, 143 

Батрак 31 Бойко М.Л. 69  

Бахір 31  Большаков Ю.А. 40, 50 

Бахмач 31  Бондар І.К. 49  

Безвіконна 70  Бородайко В.Ф. 14, 24, 28, 31, 32, 36, 52, 53, 70, 76, 
80, 88, 93, 94  

Безруков А.П.  52, 72  Боронецький Т.Л. 39  

Береза Ю.Ю. 50 Борщ І.В. 50  

Беренбах О.Г.  49  Боярко Л.Д.  18, 143 

Берестян О.І. 70, 82 Боярчук П.К. 56  

Берлін Ф.М. 11, 40 Браницький С.К. 37, 40, 41, 42, 52, 54, 57, 88, 92  

Бернадін О.П. 50 Брезгунова М.П. 51  

Бершадський А.М.  18, 136 Брусліківський М.К.  49  

Бершеда Ф.В. 18 Брусник А.М. 50  

Берштейн Є.О.  18, 136 Брушківський 31  

Биковець Г.Г. 18 Бубело П.З. 49  

Бібікова Н.В. 40  Булаєвський Г.С.  18, 143 

Бігун І.Г.  40, 49, 76  Булищенкова Т.М. 13, 51, 75 

Білаківська Р.Й. 39 Бурик І.Г. 11, 22, 30, 86  

Білашенко О.М. 13  Буцина В.Г. 50  

Білий 76  гр. Баліна 12  

Білінський В.П. 45  проф. Байєр 15  

Білічко Р.П. 49, 76  проф. Баліцький 138 

Бовтун Г.Ф.  49  тов. Березовчук 51, 63, 71 

Богатьков А.І. 79 тов. Бичківський 64 
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Вагущенко Ф.З. 50  Вишневський Н.Ф. 
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18, 143 
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Василенко О.Б.  10, 33  Вовков І.Ф. (Волков) 12, 82, 136 
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Васильченко 30, 91 Володарський М.А. 10, 33, 37, 129  

Ведмідь Л.Ф. 50  Волошин Я.Д. (Я.Л.)  18, 143 
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Величко К.Г. 45,  Вячеславов О.Т. 50  

Виржиківський Р.Р. 
(Вержиківсьский, 
Вержиковський)  

9, 11, 30, 40, 62, 
75, 90, 138 

студ. Вержиківський 75 
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Гаваза П.Н. 49  Горбач С. П. 80, 81, 82, 87 

Гавриленко 8, 11, 22  Гордієнко Г.З. 49  

Гавриленко І.С.  18, 143 Гордієнко М.М. 49  

Гаврилова Я.Б. 49  Горобець 31  

Гавриш П.А. 17  Горшківський П.М. 50  

Гаврищук В.Я. 50 Готесдінер Р.Й. 39  

Галабудська О.К. 56, 75  гр. Гартвіг 55 

Галицький Л.О. 22  Грабовський О.Т. 50 

Гапонів І.І. (Гапонов І.І.) 9, 11, 22, 30, 36, 86, 
90, 138,  

Граківський П.П. 132 

Гаркуша А.У. (А.В.) 49, 73, 132 Гребенюк М.П. 82 

Гаркуша К. 74 Гречуха О.М. 49  

Герасименко Л.М. 10, 129  Грибеннік 76 

Герасун Г.П. 9, 12, 14, 40, 88, 
129  

Грібовський О.І. 132 

Гервіц І.І. 76 Гріш В.М. 50 

Герман В.Д. 49  Грубський Б.А. 17, 18, 30, 144 

Гершенгорн М.Я. 74 Грудзінський Є.О. 12, 13, 21, 23, 36, 41, 57, 58, 87 

Гершонов М.М. 9, 12, 14, 88 Грушківський 31  

Глущенко А.І. 39  Гуверська Л.В. 50  

Гнат 31  Ґудзь С.П. 49  

Гнатенко П.М.  17  Гудім-Левкович М.В. 22, 30  

Гоженко М.Г. 51, 56 Гурський Ю.Ф. 49  

Голік С.С. 50  Гусар Г. 74  

Голов І.Д. 9, 22, 30, 36, 138  тов. Гершберг 72  

Головатий Д.А. 39  тов. Гонор 72, 73  

Голуб Д.І. 19, 143 тов. Грищенко 54  

Гончаренко П.Т. 18, 19, 143 

 
Д 
 

тов. Дайн 65 Доброріз Ю.В. 132 

Данилевський М.М. 9, 21, 30, 36, 61, 75, 
90, 92, 139 

Добротворський 31  

Дашкевич Т.М. 50  Довга Н.І. 49, 82 

Дем’янов К.І. 79  Дончак А.В. 79  

Дем’янцев А.Я.  40, 49  Драй-Хмара М.О. 9  

Демченко В.О. 70, 82 Дроздовський Р.І. 50  

Деспотова Т.А. 50  Дружкевич Г.О. 49  

Джурина Т.А.  31, 50, 69. 74  Дубинський О.П. 44, 56  

Дідик П.П. 49  Дувін С.Є. 9  

Дідковський М.М. 62  Дуда А.М. 49  

Дістербах І.Б. 38, 56 тов. Доценко 75, 79 

Длугопільська В.П. 11, 40, 75  

 
Є 
 

Єліяшек Л.І. 49  Ємельяненко С.Н. 49  

 
Ж 

 
Живоленко Б.П.  15, 17, 18, 92  Жук П.С. 18  

Жилінський Й.І. 62 Жукова 31  

Жмур Б.Я. 50  Журавель І.В. 30  

Жмурко І.І. 12, 13, 19  тов. Жілін 78  
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Жук О.І. 49  

З 
 

Залізняк В.К. 8, 10, 11, 22, 30, 37, 
75, 90, 130, 139 

Заріченко В.М. 45  

Забіяка 19 Зарубін П.П. 50  

Заборовський Ю.А. 9  Захарова Е.С. 12, 13, 69, 130  

Завгородній Л.М.  17 Згерський В.Й. 49  

Загірський 31, 37  Зеліков Ф.Ф. 49  

Загнітько Г.І. 50, 70, 132  Зеніч П.І. 49  

Заговура Я.Т. 10  Зеров К.К. 11, 22 

Загродський А.О.  10  Зеров М. 11  

Зайченко А.А.  49  Зінченко Я.Т. 18, 144 

Заклінський Р.Р. 9  Зозуля 31  

Залеська С.І. 69, 82 Зоніс Є.С.  10  

Заремба К.А. 13, 55  тов. Зайченко 77, 94 

 
І 
 

тов. Іванова 13, 82  Івженко І.В.  49  

Іванов С. 69  Ільченко С.Г. 22, 30, 139 

Іванченко В.Ф. 57 тов. Ієвлєв 72  

 
Й 

 
Йофе П.В.  18 

 
К 
 

гр. Коваленко 71 Корнійчук Н.М. 31, 45, 72. 73 

Кабан І.Ф. 19 Короткевич В.К. 139 

Кавицька Т.М. 33, 38, 41 Корф В.А. 13, 38 

Каленич Н.К.  10  Косний І. 74,  

Калінович Я. 19 Костенко В.І. 132 

Калішевський Г.О. 9  Костик Є.Д. 49  

Каллюс В.Я. 30, 41 Костовський І.А. 31, 52, 76, 133  

Каменцов Ю.С. 39 Костюков М.І. 49  

Каньовський О.П. 9, 12, 14, 15, 20, 32, 
88, 93  

Котляр І.Є. 27, 56  

Каплунов Р.С. 56, 86  Коцюба 22  

Капустіна Г.Л. 50  Коцюба Ф.Г.  17  

Карпенкова В.П. (тобто, 
Карпенко) 

79 Кочет М.А. 49  

Кауров  136 Кочетигіна М.О.  49  

Кашель Д.С.  17 Кошарнівський І.В. 49  

Кашин З.М. 9, 11, 22, 23, 30, 36, 
43, 63, 64, 65, 75, 
90  

Кошмак М.Д.  18  

Кельман Б.Л.  52  Кравцов С.Т. 31, 54, 56  

Келюх М.О. 50  Кравцова К. 82  

Киміна М.Г. 49  Кравченко 31  

Кирієнко М.К.  13, 40, 81  Кравченко А.А.  9, 22, 30, 51, 72, 78, 86, 140 

Кислий М.Є. (ініціали 
російські – Ефимович, 
Юхимович – по-українськи)  

9, 22, 30, 139 Кравченко О.С. 19 

Кісіль 37  Кравчук С.М. 49  

Климов (Клімов) 69, 137 Крамаренко Л.П. 9  

Кліменко 31  Краснитський С.Ю. 
(Краснитський С.Є.) 

9, 11, 18, 21, 23, 30, 36, 43, 60, 
61, 75, 90, 91,140  

Кліменко І.Н. 49  Крупський М.І. 39  

Клочко В.А. 49, 76  Кугай С.Д.  49  

Кляуза С.Ф. 37, 89 Куда 31  

Книжник Н. 18 Кузнець Я.М. 15, 17  
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Кнюпа О.Г.  17  Кузьменко В.С.  18, 30, 144 

Кобелянський Я.М. 49  Кузьмич 76  

Коберник 69 Кулішер Л.Я. 37,  

Коберник І.Г. 49  Куперберг У.П. 17, 18, 144 

Коваленко В.К. 13  Купченко Д.Д. 19, 88 

Коваленко О.Ф. 137 Курченко Д.Д. 13  

Коваль С.Н. 8  Кухарчук В.В.  17  

Ковеленко М.О. 49  Кучук 31  

Козюба М.К. 49  Кушнір Д.І. (Д.Й.)  18, 144 

Колісник В.М. 49  проф. Коваленко 71  

Колісніченко П.В. 50 студ. Коваленко 69, 76  

Колкунов 30  тов. Каминський 63, 64, 65  

Комарницький С.К. 
(Комарніцький) 

9, 22, 30, 139 тов. Карпенко 74 

Кондаков І.М.  9  тов. Кириченко 72, 73  

Кондра С.Г. 9  тов. Крельман 67 

Кончаков Д.Ф.  18, 144  

 
 

Л 
 

Ладиженська Л.І. 79,  Лівий Г.В. 50 

Лазаренко А.П. 19 Лівчук Т.С. 49  

Ланда А.О. 18, 144 Лінниченко М.А. 11, 22, 90  

Лапа І.З. 17 Лісовенко 31  

Ласточкіна М.А.  17  Лісовський М.Л. 19, 144 

Лебедев П.М. 49, 56, 133 Логінова В.В. 49  

Леварт-Левінський Г.В. 39  Ложечкін Д.Д. 37, 40 

Левитський О.А. 
(Левіцький О.А.)  

10, 130  Лоташевський М.М. 9, 22, 30  

Левітт М.М.  10, 130  Лукашевич П.Л. 52, 71, 72, 78  

Левович 69  Луковський М.П. 8, 12, 15, 19, 21, 25, 27, 30, 33, 38, 
41, 51, 52, 60, 65, 66, 71, 79, 87, 
90, 92, 93, 137  

Левченко М.А. 72 Лупашко П.Ф. 50  

Левченко М.П. 50  Лусто Ф.С. 38, 40  

Левченко С.Г. 133 Любицький М.М. 27, 56, 79 

Левченко Ф.І. 140 Люмкіс (Люмкес) 30, 52, 64, 86, 90 

Левчук Н.Г. 75  Лютий І.Г. 140 

Лепін 71 Ляпкало Й.О. 49  

Лесунов Б.Є. 18, 144 Ляшенко С.І. 18, 145 

Леушенко Л.І.  10, 130  студ. Лукомський 70 

Лехтман Б.І.  10  тов. Литовченко 82  

Лисенко І.Ф. 13, 34, 38 тов. Любецький 71 

Лисенко Л.З. 49  

 
 

М 
 

Мазуркевич І.С. 137 Мільчарський М.С. 49  

Мазурмович М.П.  10  Мінялова Т.О. 50  

Майзес Г.А. 49  Міщенко 31  

Макаренко С.Д. 57 Могілевська Х.О. 50  

Маковський 69 Можуга М.Т. 18  

Максимовська Л.С. 82  Моралевич А.В. 18 

Маліончук К. 74  Морисич І.В. 82 

Маломуж  69 Москалець Ф. 82  

Малюченкова Г.М.  17  Муляр 76  

Мандрик(а) І.В. 18, 145 Мусієнко 76  

Манілов К.М. 49  Мусій Г. (Барткова) 74, 82 

Мар’яненко Б.С. 40, 50  Мусій І.К. 31, 69 

Матвієнко 31  тов. Макаренко 65 

Матіясевич М.С. 27  тов. Марченко П.К. 71, 133  
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Меркулов В.І. (В.Й.) 18, 145 тов. Марютин (Марютін) 80 

Мирончик М. 49  тов. Мельниченко 72  

Митько 76  тов. Миронівський 9, 36, 88 

Михайлець Т.М. 50  тов. Мцальов 72  

Мікляєв 71  

 
Н 
 

Нагайко С.О. 31, 50, 69 Неніков А.І. 133 

Назаров І.А. 15, 17  Нестеренко І.Г. 49 

Народецький 76  Ніжинський В.В. 11, 22 

Невгад Г.І. 49  Нікіфоров О.А. 8, 13, 19, 54, 55, 69, 77, 80, 82  

Недотапа В.В. 49  Ніколаєвіч І.К. 49, 70, 133  

Немоловський І.П. 37  Ніконов В.І. 50, 82  

 
О 
 

Оболенський Ю.А. 18, 145 Олійник К.М. 41  

Огієвський А.В. 62 Оністрат 70  

Одягайло 76  Онопрейчук Р.Я. 88 

Олесницька Л.В. 69, 75 Оппоков Є.В. 9, 43, 59, 61, 62, 91, 140 

Олефір Б. (Оліфер Б.) 10, 130  Орлик 31  

Олійник І.М. 18 Островський Г.Б. 15, 18, 92  

 
П 
 

Павлова А.Ф. 41  Пісна 31  

Павлова Л.М. 33, 37  Піщанський А.Ю. 17, 18, 145 

Пантофель 145 Побережний Г.К. 40, 49, 76  

Панченко М.М. 49  Подлевський 69  

Панчехова М.Д. 71  Пожарський Д.Н. 9, 22, 24, 30, 38, 41, 52, 54, 57, 63, 
67, 80, 87  

Папіржевський Ф.І. 134  Пойлішер Я.А. 18, 145 

Папіровий В.М. 18, 145 Полішко 70 

Парахніков О.С. 17 Поліщук О.С. 40, 49, 76  

Парій О.П. 134  Полякова Г.О. 70  

Пасічник Й.В. (Й.Ф.) 40, 49, 76, 134 Помаржанський В.М. 18, 146 

Пасічник П.П. 40  Пономарев А.І. 49  

Пахаревський М.В. 10  Пономарев П.П. 49  

Пахно М.А. 49  Попов Б.В. 18, 146 

Пахоменко Т.П. 13  Посесор В.К. 134  

Пахунова Е.Н. 13  Посічник 30 

Пашківська Є. 13  Пославський В.О. 33, 40  

Пеньков Л.В. 17  Постоловський 69  

Перетятко С.С. 79  Примеслов Х.Г. 49  

Персидський Д.Я.  10, 30, 75, 90, 91, 
131  

Присяжнюк О.Ф. 50 

Пестряков М.В. 18, 145 Приходько П.М. 49  

Петриченко Є.М. 37  Приходько Ю.О. 72  

Петров А.В. 9  Прокопенко М.М. 134 

Печук І.Ф.  10, 11, 12, 22, 28, 
30, 31, 32, 33, 131  

Прохоренко П.І. 50  

Підгаєвська Л.П. 38  Пуздря М.Я. 49  

Підгорінов А.Л. 49  Пускун Г. 74  

Підлісецький Б.М. 49  Путій 76  

Піндрус М.П. 82, 137 тов. Пархоменко  37, 79  

Пінчук 52  тов. Пахунов 75  

Піотровський В.Є. 57 

Р 
 

Радуль-Затуловський 140 Розенберг Д.Я.  52, 70, 76, 78  

Раєвський В.Г.  10, 11, 90, 131, 141  Романік А. 75  

Раскін Й.С. 18, 146 Романова П.П. (П.О.) 13, 82  
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Ратушняк М. 17, 18, 146 Росич Т.С. 79  

Регеда П.С. 50  Ростковський 72  

Рибак 69  Руденко І.К. 50  

Рибачук С.І. 79  Руденко П.І. 18, 146 

Різник Н. 74  Рудзь Г.В. 13  

Рожанівський В.М. 49, 76  Рутковський І.В. 49  

С 
 

Саверський 75  Скупська 31  

Савицька С. 74 Сливінська О.Ю. 18, 146 

Савицький В. 
(Савіцький В.А.) 

18, 146 Слуцький А.І. 79 

Савицький Й.Ф. (О.Ф.) 8, 9, 11, 13, 22, 24, 
30, 38  

Снопківський М.Я. 50  

Савіна О.Д. 50  Соловйов Н.М. 57  

Сайков І.В. 8, 13, 24, 54, 70, 72, 
75, 79, 82 

Соловкін В.О. 37  

Сак М.І. 40  Солом’яний І.А. 13, 81  

Сакунов 71  Старжинський А.І. 56  

Самохваленко Ф.К. 17 Стеклянікова Н.М. 50  

Сахновський Л.Н.  10  Столова О.С.  39  

Селіванченко В.Г. 13, 75  Столяров М. 38  

Семенище М. 74 Сторчак І.П. 50  

Семенов 71  Страйн 31  

Семенов В.В. 49  Страхоліс 19 

Семенов К.С. 17, 18, 146  Струк К. 19 

Семенюк 76  Стумбер 31  

Семешко О.Т. 18, 146 Ступицький 71  

Середа І.Т. (І.Ф.) 10, 22, 30, 141  Ступін Л.С. 19, 147 

Сивець Ю.Н. 50  Суліковський А.С. 134 

Сидоренко Д.О. 49  Супрунюк А.Г. 13, 81  

Сидоряк 30  Сухомел Г.Й. 9, 11, 21, 23, 30, 60, 61, 75, 86, 90, 
91, 138 

Силовкин 30  Сухомлін 74 

Синицина Н.Ф. 13, 81  тов. Свитка 79  

Сідоренко І.В. 71  тов. Скомаровський 74 

Скобліков П.А. 68 тов. Степаненко 74  

Скорина Г.Г. 50, 72 

Т 
 

Татарчук С.С. 19, 49. 147  Ткачук Я. 74  

Телегін П.А. 49 тов. Тригуб 79 

Терехов С.Я. 49 Товстоліс М.І. 10, 11, 22, 30, 60, 75, 86, 90, 91  

Тимашенко 31  Томащук М. 74  

Титаренко 31  Тонкобладов К.П. 69  

Титаренко П.Д. 
 (Тітаренко П.Д.) 

10, 131  Трепетчук 31  

Тихомиров О.М. 141 Трусь М.Г.  40, 49, 65, 66, 74, 77  

Тихоненко М.М. 50  Турський А. 74 

Тищенко Г.К. 50  Тусюк С.М. 49 

Ткаченко І.В.  57 Тюленєв М.О. 43, 68 

Ткаченко Ф.Г. 88 

 
У 
 

Уванай М.Г. 71, 79 Устіновський М. 135  

Уванай С.Ю. 14, 77, 80, 81  Уськов (Усков) В.Т.  40, 49, 57, 135  

Уваров І.Б. 9, 88 

 
Ф 

 
тов. Файбішенко 8, 15 Філіпео 70  

Фабібулін О.С. 49  Філіповська Н.О. 49  
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Файнгойз М.Б. 70  Фіялко Т.О. 49  

Февральов В.С.  10, 37  Фліндер В.К. 18, 147 

Фещенко П.Є.  10  Фмелівська Л.О. 49  

Фідельман 71  Френкель Д.І. 49  

Фікс Л.А. 50  Футорний 31  

Філімонова Л.В.  38  

Х 
 

Хаїт Т.І. 50  Хрипунов Л.І. 50  

Хілобоченко В.К. 18, 147 Христич С.Ф. 49  

Хоменко П.С. 18 

Ц 
 

Цейтлін 10  Ціціліяно Д.Д.  10, 141 

Цеслінський Л.В. 10, 21, 30, 141  Цуп А. 18 

Ч 
 

Чайка О.І. 15, 17  Чижун Л.У. 26, 27, 30, 57, 61, 87, 90, 91  

Чекурда С.П. 49  Чикірісов К.Г. 135 

Чепик Н.Л. 57 Чирков Я.В. 50  

Чепурний  18, 147 Чистота Н.П. 50  

Черевко 31  Чміль 69  

Чернобривець А.П. 
(Чорнобривець Л.П.) 

18, 147 Чумак О.Я. 50  

Черняєв О.А.  10  Чучкевич 22, 141 

Ш 
 

тов. Школа 74 Шеремет В.С.  135  

Шабас Ф.Ф. 50 Шеренгер 70 

Шаблінська Л.М. (Е.М.) 13, 50  Шестаков І.В. 18 

Шадура І. 74  Шидловський С.С. 17 

Шапошников Б.Г. 10, 11, 22, 90, 142 Шиєвська К. 13  

Шаровольський І.В. 10  Шиманський І.Є. 8, 9.11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 41, 51, 
52, 54, 55, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 
78, 80, 87, 92, 137 

Шафір І.В. 49  Шкабара О.С. 10, 21, 23, 30, 32, 36, 41, 43, 52, 
54, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 
86, 87, 90, 91, 93, 142  

Шацило Я.М. 50, 72 Шкабара П.С. 52  

Швальбаум Б.  10  Шманцер В.Р. 50 

Швед Т.М. 50  Шмігель В.П.  10, 37, 86  

Швець В.С. 50, 63  Шопський В.С. 39  

Шевчук 31  Шут І.С. 17 

Шепелев 31  

Щ 
 

Щепкін А.А. 34, 37, 38, 40, 87 Щербаков В.Т. 49  

проф. Щусь 71  

Ю 
 

Юркевич Й.Т. 61 Юхимюк 76  

Юхименко П.І. 135 

Я 
 

Яблонський М.І. 18, 147 Яржемський В.А. 57 

Явон В.В. 49  Ярошевич 72  

Яківчук О.П. 12, 13, 24, 34, 40, 79, 87 Ярошевський Василій 69  

Янишевський 76  Яцюта Д.М. 49, 79 

Янківський Д.Й. (Д.О.) 51, 54, 55, 57, 70, 71, 77, 79
80, 81, 82, 93  
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