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ПЕДАГОГІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЧЕРКАЩИНИ  
У 20-30-ті рр. ХХ ст.: РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ  

СТУДЕНТСЬКОГО СКЛАДУ

Â îñòàíí³ ðîêè ïåâíîþ ì³ðîþ àêòèâ³çóâàëîñÿ âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè ×åðêàùèíè ó äðàìàòè÷í³ 20-30-ò³ ðð. ÕÕ ñò. Îêðåì³ àñ-
ïåêòè ïðîáëåìè âèâ÷àëè Â.Ì. Ìåëüíè÷åíêî1, Ì.². Áóøèí, Î.². Ãóðæ³é, 
À.Ã. Ïàë³é2, àâòîðè êîëåêòèâíèõ âèäàíü «Âèùà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ³ íà-
óêà: ³ñòîð³ÿ, ñüîãîäåííÿ òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. ×åðêàñüêà îáëàñòü»3, 
«×åðêàñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî»4 
òà ³í. Îäíàê ðÿä ïèòàíü âñå æ ïîòðåáóþòü ´ðóíòîâíîãî äîñë³äæåííÿ. Ó íà-
ø³é ïóáë³êàö³¿ çâåðíåìî óâàãó íà ðåîðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â êðàþ, ôîðìóâàííÿ ñòóäåíòñüêîãî êîíòèíãåíòó, ê³ëüê³ñíèé ñêëàä 
ìîëîä³, ¿¿ íàö³îíàëüíó òà ïàðò³éíó ïðèíàëåæí³ñòü, îñâ³òí³é öåíç, ñòàòåâèé 
ðîçïîä³ë òîùî.

Øâèäêå çðîñòàííÿ øê³ëüíî¿ ìåðåæ³ íà ïî÷àòêó 1920-õ ðð. âèìàãàëî 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ â÷èòåë³â. Âèïóñêíèêè ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ñòàíîâèëè ëèøå íåçíà÷íó ÷àñòèíó â³ä ïîòðåáè, à òîìó øêîëè çìóøåí³ 
áóëè áðàòè íà ðîáîòó îñ³á áåç ñïåö³àëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Ïðî îñâ³ò-
í³é ð³âåíü â÷èòåë³â ñâ³ä÷èòü îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà ïî Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿ 
çà 1922 ð.: ëèøå 16% â÷èòåë³â ìàëè çàê³í÷åíó âèùó îñâ³òó, íåçàê³í÷åíó 
âèùó – 4,1%, ñåðåäíþ çàê³í÷åíó – 56,9%. Ðåøòà îòðèìàëè íèæ÷ó ÷è äî-
ìàøíþ îñâ³òó5.

Óïðîäîâæ 20-30-õ ðð. ÕÕ ñò. ïåäàãîã³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íåîäíî-
ðàçîâî ðåîðãàí³çîâóâàëèñÿ. 6 ëþòîãî 1921 ð. ïî÷àâ ä³ÿòè ×åðêàñüêèé ³í-
ñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè ó ñêëàä³ îäíîãî ôàêóëüòåòó ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ 
ç òðüîìà â³ää³ëåííÿìè – ïðèðîäíè÷èì, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèì, ³ñòîðèêî-
ô³ëîëîã³÷íèì6. Íîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïðîäîâæèâ òðàäèö³¿ ï³äãîòîâêè 
ó ì³ñò³ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Ç 1912 ð. òóò ä³ÿëà â÷èòåëüñüêà ñåì³íàð³ÿ7. Ó 
æîâòí³ 1922 ð. íà áàç³ ²ÍÎ òà ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè ó ×åðêàñàõ áóëî îðãàí³-
çîâàíî òðèð³÷í³ âèù³ ïåäàãîã³÷í³ êóðñè. Ó ëèïí³ 1925 ð. ¿¿ ðåîðãàí³çóâàëè 
ó ïåäòåõí³êóì (ÏÒ)8. Ïåäòåõí³êóìè ôóíêö³îíóâàëè òàêîæ ó Çîëîòîíîø³, 
Êîðñóí³ (ç 1925 ð.) é Óìàí³ (ç 1926 ð.), ÿê³ âèíèêëè íà áàç³ ïåäêóðñ³â9.

Ó òðàâí³ 1930 ð. ×åðêàñüêèé ÏÒ ïåðåòâîðèëè â ²ÍÎ10. Òîãî æ ðîêó 
ïîñòàíîâîþ ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 14 ñåðïíÿ íà áàç³ ²ÍÎ áóëî óòâîðåíî ³íñòè-
òóò ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ ç òðèð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ. Ó éîãî ñêëàä³ 
ä³ÿ ëè òðè â³ää³ëåííÿ – àãðîá³îëîã³÷íå, òåõí³÷íî-ìàòåìàòè÷íå òà ³ñòîðè÷-
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íå11. Ó 1933 ð. ×åðêàñüêèé ²ÑÂ ðåîðãàí³çóâàëè ó òðèð³÷íèé ïåäàãîã³÷íèé 
³íñòèòóò ç òðüîìà ôàêóëüòåòàìè – ïðèðîäíè÷èì, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèì, 
ìîâíî-ë³òåðàòóðíèì12. Ç 1935 ð. âèø ãîòóâàâ ôàõ³âö³â íà äâîõ ôàêóëü-
òåòàõ – ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ³ õ³ì³êî-á³îëîã³÷íîìó. Òåðì³í íàâ÷àííÿ 
ñêëàäàâ 4 ðîêè13. Ó 1938 ð. ïðè ×åðêàñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ ïî÷àâ ôóíêö³-
îíóâàòè ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò ç äâîð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ ç îäíèì 
ìîâíî-ë³òåðàòóðíèì ôàêóëüòåòîì, ÿêèé ìàâ ãîòóâàòè â÷èòåë³â ðîñ³éñüêî¿ 
³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè14.

Ïîä³áí³ ðåîðãàí³çàö³¿ â³äáóëèñÿ ³ â Óìàí³. Ó 1930 ð. òóò íà áàç³ ÏÒ ñòâî-
ðèëè ²ÑÂ ç òðèð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ ó ñêëàä³ 4 â³ää³ëåíü – òåõí³êî-
ìàòåìàòè÷íîãî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî, á³îëîã³÷íî-
ãî15. Ó 1933 ð. ²ÑÂ ðåîðãàí³çóâàëè ó ÷îòèðèð³÷íèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, 
ÿêèé ìàâ 3 ôàêóëüòåòè: ³ñòîðè÷íèé, ìîâíî-ë³òåðàòóðíèé, á³îëîã³÷íèé16. Â 
1935 ð. ó çâ’ÿçêó ç ãîñòðîþ ïîòðåáîþ ó â÷èòåëüñüêèõ êàäðàõ â³í ñòàº ó÷è-
òåëüñüêèì ³ òåðì³í íàâ÷àííÿ ñêîðî÷óºòüñÿ äî äâîõ ðîê³â. Çàêëàä ìàâ äâà 
ôàêóëüòåòè – ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ³ ïðèðîäíè÷î-ãåîðãðàô³÷íèé17.

Ïîðÿä ç ïåäâèøîì, â Óìàí³ ôóíêö³îíóâàâ ³ ñåðåäí³é ïåäàãîã³÷íèé 
íàâ ÷àëüíèé çàêëàä – òåõí³êóì ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà18. Òàê³ æ çàêëàäè ä³ÿëè 
ó 30-õ ðð. â Çîëîòîø³ ³ Êîðñóí³19.

Ïåâíó óâàãó ó çàêëàäàõ ïðèä³ëÿëè ôîðìóâàííþ ñòóäåíòñüêîãî ñêëà-
äó. Íà æàëü, íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â îáìàëü, ÿê³ á âè÷åðïíî ïîêàçàëè õ³ä 
âñòóïíèõ êàìïàí³é. Ïðè âñòóï³ ó ÂÍÇ ðåñïóáë³êè âèõ³äöÿì ç òðóäîâèõ 
âåðñòâ íàñåëåííÿ íàäàâàëèñÿ çíà÷í³ ïåðåâàãè. Ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì 
öå äóæå ³ìïîíóâàëî ³ öüîìó º áàãàòî ï³äòâåðäæåíü. Çîêðåìà, ðåçîëþö³ÿ 
×åðêàñüêîãî ïîâ³òîâîãî ç’¿çäó íåçàìîæíèõ ñåëÿí â³ä 15 æîâòíÿ 1922 ð. 
ì³ñòèòü â óõâàëüí³é ÷àñòèí³ êàòåãîðè÷íó âèìîãó äîìàãàòèñÿ ï³äâèùåííÿ 
íîðìè íàáîðó íåçàìîæíèê³â íà ðîá³òôàêè ó âèø³ òà ïîâíîãî âèêîíàííÿ 
öèõ íîðì20. Îäèí ç àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â Äåðæàâíîãî àðõ³âó ×åðêàñüêî¿ 
îáëàñò³ ì³ñòèòü ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ïðåçèä³¿ ×åðêàñüêîãî ïîâ³òîâîãî áþðî 
ïðîôñï³ëîê, íà ÿêîìó óõâàëèëè ñòâîðèòè ïðè ãóáåðíñüê³é ðàä³ ïðîôñï³ëîê 
êîì³ñ³þ, ÿêà ìàëà çàéíÿòèñÿ ðîçïîä³ëîì ì³ñöü ó âèø³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç 
÷èííîþ ³íñòðóêö³ºþ21. 

Ïðè îêðåìèõ âèøàõ ñòâîðþâàëèñÿ ï³äãîòîâ÷³ êóðñè. Òàê, ó 1925-1926 
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ íà êóðñàõ ïðè Óìàíñüêîìó ÏÒ íàâ÷àëèñÿ 44 îñîáè. Ó 
Êîðñóíñüêîìó ÏÒ ñòóä³þâàëè 52 îñîáè22. Ó 1928 ð. ó Çîëîòîíîøñüêîìó ÏÒ 
áóëî 53 êóðñàíòè23.

Ó 1921 ð. çä³éñíèëè íàá³ð ó ºäèíèé íà òîé ÷àñ ïåäàãîã³÷íèé âèø – 
×åðêàñüêèé ²ÍÎ. Ïîòðåáà ðåã³îíó â ó÷èòåëüñüêèõ êàäðàõ áóëà íàñò³ëüêè 
âåëèêîþ, ùî ïåðøèé íàá³ð ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ñòàíîâèâ 214 îñ³á24. Ñòó-
äåíòàìè ñòàëè íàïðàâëåí³ Êðåìåí÷óöüêèì ãóáåðíñüêèì â³ää³ëîì íàðîäíî¿ 
îñâ³òè â÷èòåë³ ñ³ëüñüêèõ øê³ë, ïåðåäóñ³ì ×åðêàñüêîãî ïîâ³òó, ÿêèé ó òîé 
÷àñ âõîäèâ äî Êðåìåí÷óöüêî¿ ãóáåðí³¿. Ñåðåä íèõ áóëî ÷èìàëî âèïóñêíè-
ê³â ×åðêàñüêî¿ â÷èòåëüñüêî¿ ñåì³íàð³¿. Áóëè òàêîæ ³ «â³ëüí³ ñòóäåíòè» 
– çäåá³ëüøîãî ì³ñöåâ³ â÷èòåë³, ÿêèì äîçâîëÿëîñÿ â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ çà 
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âëàñíèì áàæàííÿì25. Ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ êóðñ³â ó ïåäòåõí³êóì ó 1925-
1926 ðð. ùîð³÷íî ïðèéìàëè áëèçüêî 35 îñ³á, à ó 1927 ð. – 70 ñòóäåíò³â26. 
Ó 1929 ð. êîíêóðñ ïðè âñòóï³ ñêëàâ 2,89 îñîáè íà ì³ñöå. Òîãî æ ðîêó 
×åðêàñüêèé ÏÒ ïîïîâíèëè 164 ïåðøîêóðñíèêè. Ñåðåä íèõ çà ñîö³àëüíèì 
ñòàíîì ïåðåâàæàëè ñåëÿíè – 112 îñ³á. Ðîá³òíèê³â áóëî 34 îñîáè, íàéìèò³â 
³ òðóäîâî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ – ïî 7, ñëóæáîâö³â – 3, êóñòàð³â – 1.Çà íàö³îíàëü-
í³ñòþ àáñîëþòíî ïåðåâàæàëè óêðà¿íö³ (143 îñîáè). ªâðå¿â íàë³÷óâàëîñÿ 
16 îñ³á, ðîñ³ÿí – 3, ïîëÿê³â – 1. Ñåðåä ïåðøîêóðñíèê³â áóëî 8 êîìóí³ñò³â ³ 
50 êîìñîìîëüö³â, 49 ÷ëåí³â êîì³òåò³â íåçàìîæíèõ ñåëÿí (ÊÍÑ)27.

Ó 30-õ ðð. êîìïëåêòóâàííÿ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â ìàëî ñâîþ ñïåöèô³-
êó. Âàæëèâèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ ñòóäåíòñüêèõ ðÿä³â áóëè ñëóõà÷³ ðî-
á³òôàê³â. Çîêðåìà, ïðè Óìàíñüêîìó ²ÑÂ ä³ÿëè ðîá³òôàêè: äåííèé ³ âå÷³ð-
í³é – â Óìàí³, âå÷³ðí³ – ó Çâåíèãîðîäö³, Òàëüíîìó ³ Ìîíàñòèðèù³28. Ñàìå 
çà äîïîìîãîþ ðîá³òôàê³â çä³éñíþâàëàñÿ ïðîëåòàðèçàö³ÿ ñêëàäó ñòóäåíò³â. 
Ùîá âèïóñêíèêè ðîá³òôàêó ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ íå ïîðîçá³ãàëèñÿ â ³íø³ 
âèø³, ïðè ïðèéîì³ íà ðîá³òôàê â³ä êîæíîãî ñëóõà÷à ïî÷àëè âèìàãàòè 
ðîçïèñêó-çîáîâ’ÿçàííÿ ïðî òå, ùî â³í íå ëèøå áóäå äîáðîñîâ³ñíî â³äâ³ä-
óâàòè âñ³ çàíÿòòÿ, à é íåîäì³ííî âñòóïàòèìå ñàìå â òîé âèø, ðîá³òôàê 
ÿêîãî â³í çàê³í÷èòü. Òàê³ ðîçïèñêè-çîáîâ’ÿçàííÿ çáåð³ãàþòüñÿ ó äåÿêèõ 
îñîáîâèõ ñïðàâàõ êîëèøí³õ ñòóäåíò³â Óìàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòó-
òó. Çíàéäåíî òàì ³ àíêåòè, â ÿêèõ çàïèòóâàëîñÿ ïåðåâàæíî ïðî ñîö³àëüíå 
ïîõîäæåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí áàòüê³â (âåëè÷èíà çàðîá³òêó ÷è çåìåëüíîãî 
íàä³ëó), ïàðò³éí³ñòü òîùî. Ïðè÷îìó îäíó ³ òó æ ôîðìó àíêåòè çàïîâíþ-
âàëè 2, à òî é 3 ðàçè, íàâ÷àþ÷èñü íà ð³çíèõ êóðñàõ. Âíèçó àíêåòè áóëà 
ñóâîðà ïðèïèñêà, çã³äíî ç ÿêîþ êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿëîñÿ íå ëèøå ðîáèòè 
ïðàâêè â àíêåò³, à é äàâàòè ¿¿ ñòóäåíòó ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà áóäå çàïîâíå-
íà ³ ï³äøèòà äî îñîáîâî¿ ñïðàâè. Ëåãêî çðîçóì³òè, äëÿ ÷îãî öå ðîáèëîñÿ, 
ÿêùî çâåðíóòè óâàãó íà ï³äêðåñëåí³ ÷åðâîíèì îë³âöåì ðîçá³æíîñò³ ó â³ä-
ïîâ³äÿõ îäíîãî ³ òîãî æ ñòóäåíòà íà îäí³ ³ ò³ æ ïèòàííÿ àíêåòè, çðîáëåí³ 
ó ð³çí³ ðîêè29. Êîíòèíãåíòè íàáîðó äî ðîá³òôàê³â áóëè çíà÷íèìè. Òàê, â 
Óìàíñüêîìó ²ÑÂ ó 1931 ð. íà äåííèé ðîá³òôàê íàáðàëè 98 îñ³á, âå÷³ðí³é 
– 27330. Ó 1937 ð. ó ×åðêàñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ íà äåííèé ðîá³òôàê ïëà-
íóâàëè íàáðàòè 60 îñ³á, à íà âå÷³ðí³é – 115. Çàÿâè ïðî âñòóï ïîäàëè 500 
ïðåòåíäåíò³â. Òîìó âèð³øèëè äåùî çá³ëüøèòè êîíòèíãåíò ³ íà íàâ÷àííÿ 
ïðèéíÿëè çàãàëîì 220 ñëóõà÷³â31. 

Ïåâíà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éí³é ðîáîò³. Çîêðåìà, ó çâ³ò³ 
Óìàíñüêîãî ²ÑÂ çà 1932-1933 í.ð. éøëîñÿ ïðî òå, ùî â 15 ðàéîíàõ ðåã³îíó 
îïðèëþäíèëè îãîëîøåííÿ ïðî íàá³ð äî ³íñòèòóòó. Â îêðåì³ ðàéîíè â³ä-
ðÿäèëè êîìñîìîëüö³â äëÿ «âåðáóâàííÿ» âñòóïíèê³â. Êð³ì òîãî, ó ïîðÿäêó 
ñîöçìàãàííÿ êîæíèé ñòóäåíò âçÿâ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ çàëó÷èòè äî âèøó 
íå ìåíøå îäíîãî àá³òóð³ºíòà32.

ßê ³ â ïîïåðåäíº äåñÿòèë³òòÿ, ó 1930-õ ðð. â îñíîâó ï³äáîðó ñòóäåíò³â 
áóëî ïîêëàäåíî êëàñîâèé ïðèíöèï. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ñòóäåíòñòâà ìàëà 
áóòè ç ðîá³òíè÷îãî êëàñó ³ òðóäîâîãî ñåëÿíñòâà. Øèðîêî ïðàêòèêóâàëî-
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ñÿ â³äðÿäæåííÿ íà íàâ÷àííÿ ðîá³òíèê³â-êîìóí³ñò³â, êîìñîìîëüö³â, ÷ëå-
í³â ïðîôñï³ëêè, ñåëÿí-á³äíÿê³â, äåìîá³ë³çîâàíèõ ³ç ëàâ ×åðâîíî¿ Àðì³¿. 
Ùîïðàâäà, ìàëè ì³ñöå âèïàäêè, êîëè â³äðÿäæàþ÷³ îðãàíè íå âèêîíóâà-
ëè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü. Íàïðèêëàä, 20 æîâòíÿ 1930 ð. ç ùîéíî óòâîðåíîãî 
Óìàíñüêîãî ²ÑÂ ñêàðæèëèñÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó, ùî íà 19 æîâòíÿ ïî ìîá³ë³çàö³¿ 
äî âèøó ïðèáóëè ëèøå 9 îñ³á ïðè ïëàí³ ó 60 îñ³á. Òîìó âèñëîâëþâàëîñÿ 
ïðîõàííÿ âæèòè çàõîä³â, îñê³ëüêè «â³äñóòí³ñòü ñòóäåíò³â ï³ä³ðâå ðîáîòó 
³íñòèòóòó». Âëàñíå îñâ³òí³é ð³âåíü òèõ, õòî ïðèáóâ áóâ äóæå íèçüêèé.  
Çîêðåìà, 2 àá³òóð³ºíòè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè Õîùåâàòñüêèé ðàéîí, ìàëè 
ëèøå îñâ³òó çà 4-ð³÷íó øêîëó. Ïîä³áíå áóëî ³ ç âñòóïíèêàìè ç Ìîíàñòè-
ðèùåíñüêîãî ðàéîíó33.

29 ãðóäíÿ 1935 ð. ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî ïðèéîì äî âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ òåõí³êóì³â» áóëî â³äì³íåíî îáìåæåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ñîö³àëüíèì ïîõîäæåííÿì àá³òóð³ºíòà. Öåé êðîê ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïî-
äàâàâñÿ êîìóí³ñòè÷íèìè ³äåîëîãàìè íå ÿê âèçíàííÿ ïîìèëêîâîñò³ ïîïå-
ðåäí³õ óñòàíîâîê, à âèêëþ÷íî ÿê äåìîíñòðàòèâíå äåêëàðóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ 
ïåðåìîãè íàä êëàñîâèìè âîðîãàìè. Êð³ì òîãî, ïîñòàíîâîþ ÐÍÊ ÑÐÑÐ ³ ÖÊ 
ÂÊÏ(á) â³ä 3 âåðåñíÿ 1935 ð. âèïóñêíèêàì-â³äì³ííèêàì íàäàâàëîñÿ ïðàâî 
íà âñòóï äî âèùî¿ øêîëè áåç âñòóïíèõ ³ñïèò³â. Ïðî öå çàçíà÷àëîñÿ â ñàìî-
ìó àòåñòàò³ ïðî çàê³í÷åííÿ ïîâíîãî êóðñó ñåðåäíüî¿ øêîëè, ïîçíà÷åíîìó 
ïîñð³áëåíîþ àáî ïîçîëî÷åíîþ ðàìêîþ34.

Àðõ³âí³ äîêóìåíòè ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ðåçóëüòàòè âñòóïíèõ êàìïàí³é â 
Óìàíñüêîìó ²ÑÂ. Ïåðøèé íàá³ð âèøó ó 1930 ð. ñêëàâ 120 îñ³á35. Ó 1931 ð. 
áóëî ïðèéíÿòî 117 ñòóäåíò³â, ñåðåä ÿêèõ 10,3% áóëè âèõ³äöÿìè ç ðîá³òíè-
ê³â, 2,6% – áàòðàê³â, 39,3% – êîëãîñïíèê³â, 9,4% – ñåëÿí-îäíîîñ³áíèê³â, 
2,6% – ñåðåäíÿê³â, 34,1% – ñëóæáîâö³â. 12,1% ïåðøîêóðñíèê³â ñêëàäàëè 
êîìóí³ñòè, 23,2% – êîìñîìîëüö³36. Ó 1932 ð. â ³íñòèòóò ïðèéíÿëè 140 ñòó-
äåíò³â. Ñåðåä íèõ – 50 ðîá³òíèê³â, 2 áàòðàêè, 48 êîëãîñïíèê³â, 3 îäíîîñ³á-
íèêè, 36 ñëóæáîâö³â, 1 êóñòàð; 133 óêðà¿íö³, 4 ºâðå¿, 2 ðîñ³ÿí, 1 ïîëÿê; 
5 ÷ëåí³â ÊÏ(á)Ó, 30 – ËÊÑÌÓ. 51 îñîáà äî âñòóïó ó âèø çàê³í÷èëà ðîá³ò-
ôàê, 15 – òåõí³êóì, 2 – øêîëó ² ñòóïåíÿ, 29 – øêîëó ²² ñòóïåíÿ, 43 – ³íø³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Çà â³êîì ïåðåâàæàëè 21-24-ð³÷í³ – 55 îñ³á. Ñòóäåíòè 
äî 20 ðîê³â ñêëàäàëè 25 îñ³á, 25-28 ð. – 17, 29-32 ð. – 15, ïîíàä 32 ð. – 7. 
Çàãàëîì, êîíêóðñ ïðè âñòóï³ áóâ íèçüêèì. Íà 140 ì³ñöü ïîäàëè ëèøå 146 
çàÿâ. Âïðîäîâæ ðîêó ó âèø äîáðàëè ùå 17 îñ³á37. Â Óìàíñüêèé ÏÒ ó òîìó 
æ ðîö³ íà øê³ëüíèé, äîøê³ëüíèé ³ ïîçàøê³ëüíèé â³ää³ëè ïëàíóâàëè íà-
áðàòè 240 îñ³á, ó ò.÷. íà äåííó ôîðìó íàâ÷àííÿ – 150, âå÷³ðíþ – 9038.

Ó ×åðêàñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ ó 1933 ð. íàáðàëè 150 îñ³á39. Ó 1935 ð. 
ïëàí ïðèéîìó ñêëàâ 360 îñ³á: íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò ìàëè 
íàáðàòè 210 ñòóäåíò³â, õ³ì³êî-á³îëîã³÷íèé – 150. Îñîáëèâîãî àæ³îòàæó ñå-
ðåä àá³òóð³ºíò³â íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ. Áóëî ïîäàíî ëèøå 500 çàÿâ ïðî âñòóï. 
Îäíàê, íàâ³òü çà òàêèõ óìîâ ïåðåâèùèëè ïëàí íàáîðó ³ ïðèéíÿëè äî âèøó 
400 îñ³á40.

Íàÿâí³ ìàòåð³àëè ïåâíîþ ì³ðîþ äàþòü çìîãó ïðîñë³äêóâàòè ê³ëüê³ñ-
íèé ñêëàä ñòóäåíò³â. Ó ×åðêàñüêîìó ²ÍÎ ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 1921 ð. 
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íàâ÷àëîñÿ ëèøå 96 ñòóäåíò³â41. Õî÷à íàá³ð, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ñêëà-
äàâ 214 îñ³á. Ñóòòºâå çìåíøåííÿ êîíòèíãåíòó ïîÿñíþºòüñÿ ñêðóòíèìè 
ìàòåð³àëüíèìè óìîâàìè æèòòÿ ìîëîä³. Ç 96 ñòóäåíò³â 51 îñîáà íàâ÷àëà-
ñÿ íà ïðèðîäíè÷îìó â³ää³ë³, 34 – ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó, 11 – ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîìó42. Î÷åâèäíî, ùî çìåíøåííÿ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â ñòàëî 
îäí³ºþ ³ç ïðè÷èí ðåîðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ó ×åðêàñüêîìó ÏÒ 
íà ïî÷àòêó 1925-1926 í.ð. íàâ÷àëîñÿ 112 ñòóäåíò³â43, ó ãðóäí³ 1925 ð. – 
10644, ó ÷åðâí³ 1926 ð. – 11945, ó 1927 ð. – 10746, ó âåðåñí³ 1928 ð. – 16147, 
ó 1929-1930 í.ð. – 20148.

Ê³ëüê³ñíî çðîñëî ñòóäåíòñòâî Óìàíñüêîãî ÏÒ. Ó 1925 ð. òóò çäîáóâàëè 
îñâ³òó 115 ñòóäåíò³â49, ó 1926 ð. – 12750, ó ñ³÷í³ 1927 ð. – 15951, ó ëèñòîïàä³ 
òîãî æ ðîêó – áëèçüêî 20052, ó 1928 ð. – 17953, ó 1930 ð. – 31954.

Ó Çîëîòîíîø³ â ì³ñöåâîìó ÏÒ íà ïî÷àòêó 1925-1926 í.ð. íàâ÷àâñÿ 131 
ñòóäåíò55, ó ãðóäí³ 1925 ð. – 16556, ó 1928 ð. – 17157. Ó Êîðñóíñüêîìó ÏÒ 
ó âåðåñí³ 1925 ð. íàâ÷àëèñÿ 149 ñòóäåíò³â58, ó 1926 ð. – 13459, íà ïî÷àòêó 
1927 ð. – 15760, ó 1934 ð. – 31861.

Ñïîñòåð³ãàëîñÿ çðîñòàííÿ ñòóäåíòñüêèõ êîíòèíãåíò³â â ³íñòèòóòàõ, 
ÿê³ íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð. ïîñòàëè â ×åðêàñàõ ³ Óìàí³. Òàê, ó ×åðêàñüêî-
ìó ²ÑÂ íàïðèê³íö³ æîâòíÿ 1930 ð. áóëî 249 ñòóäåíò³â62, ó òðàâí³ 1931 ð. 
– 32363. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1933 ð. ó ïåä³íñòèòóò³ çäîáóâàëè îñâ³òó 364 
ñòóäåíòè64, ó 1934 ð. – 55865, íà ïî÷àòêó 1936 ð. – 59466.

Óìàíñüêèé ²ÑÂ ñòàíîì íà 29 ãðóäíÿ 1930 ð. îá’ºäíóâàâ 117 ñòóäåí-
ò³â67, ó òðàâí³ 1931 ð. – 22368, ó ãðóäí³ òîãî æ ðîêó – 30569, ó êâ³òí³ 1932 ð. 
– 27770, ó æîâòí³ 1932 ð. – 43471 (çà ³íøèìè äàíèìè – 360), íàïðèê³íö³ 
1932-1933 í.ð. – 25772, íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1933 ð. – 37973.

Ðîçïîä³ë ñòóäåíò³â çà ñòàòòþ ïîêàçàíî ó òàáëèö³ ¹ 1.

Òàáëèöÿ ¹ 174

Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

Ðîêè

Íà 1 ñ³÷íÿ 
1927 ð.

Ãðóäåíü 
1929 ð.

Ê³íåöü 1929-
1930 í.ð.

1934 ð.

÷îë. æ³í. ÷îë. æ³í. ÷îë. æ³í. ÷îë. æ³í.

Óìàíñüêèé ÏÒ 99 60 200 119 * * * *

×åðêàñüêèé ÏÒ 52 55 * * 124 142 * *

Çîëîòîíîøñüêèé ÏÒ 88 83 * * * * * *

Êîðñóíñüêèé ÏÒ 90 67 * * * * * *

×åðêàñüêèé ïåä³íñòèòóò * * * * * * 294 264

* Äàíèõ íå âèÿâëåíî.
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Ùî ñòîñóºòüñÿ íàö³îíàëüíîãî, ñîö³àëüíîãî òà ñòàòåâîãî ðîçïîä³ëó ñòó-
äåíò³â, òî ìàºìî ëèøå, íà æàëü, ôðàãìåíòàðí³ äàí³. Òàê, ó 1929-1930 í.ð.  
ó ×åðêàñüêîìó ÏÒ 46 ñòóäåíò³â áóëè âèõ³äöÿìè ³ç ðîá³òíèê³â, 13 – íàé-
ìèò³â, 168 – ñåëÿí, 16 – òðóäîâî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, 15 – ñëóæáîâö³â, 6 – êóñ-
òàð³â75. 14 îñ³á âõîäèëè äî ÊÏ(á)Ó, 73 – ËÊÑÌÓ. Çà íàö³îíàëüí³ñòþ  
àáñîëþòíî ïåðåâàæàëè óêðà¿íö³ – 225 îñ³á. 30 ñòóäåíò³â áóëè ºâðåÿìè,  
7 – ðîñ³ÿíàìè, 1 – ïîëÿêîì76.

Â Óìàíñüêîìó ²ÑÂ ó êâ³òí³ 1932 ð. ó ñåðåäîâèù³ ñòóäåíò³â ðîá³òíèêè 
ñòàíîâèëè 22%, ñåëÿíè – 34,6%, ñëóæáîâö³ – 14%. 19% ñòóäåíò³â áóëè 
êîìóí³ñòàìè, 26% – êîìñîìîëüöÿìè77. Íà ïî÷àòêó 1932-1933 í.ð. â ³í-
ñòèòóò³ ñåðåä ñòóäåíòñòâà íàë³÷óâàëîñÿ 64 ðîá³òíèêè, 143 êîëãîñïíèêè, 6 
îäíîîñ³áíèê³â-á³äíÿê³â, 2 îäíîîñ³áíèêè-ñåðåäíÿêè, 9 ñëóæáîâö³â, 134 â÷è-
òåë³, 1 êóñòàð; 28 ÷ëåí³â ³ êàíäèäàò³â â ÷ëåíè ÊÏ(á)Ó, 94 ÷ëåíè ËÊÑÌÓ78. 
Ó ×åðêàñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ ó 1934 ð. 14% ñòóäåíò³â ñòàíîâèëè ðîá³òíè-
êè, 74% – ñåëÿíè79. 

Òàêèì ÷èíîì, ó 1920-1930-ò³ ðð. ïåäàãîã³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ×åðêà-
ùèíè â³äïîâ³äíî äî òèõ çì³í, ÿê³ çä³éñíþâàëà ðàäÿíñüêà âëàäà â îñâ³òí³é 
ñôåð³, çàçíàëè ðÿäó ðåîðãàí³çàö³é, çîêðåìà, çì³íþþ÷è ñâ³é ñòàòóñ. Ïåâíó 
óâàãó â âèøàõ ïðèä³ëÿëè ôîðìóâàííþ ñòóäåíòñüêîãî ñêëàäó. Â îñíîâó 
ï³äáîðó ìîëîä³ áóëî ïîêëàäåíî êëàñîâèé ïðèíöèï, çà ÿêèì ïåðåâàãà ïðè 
âñòóï³ íàäàâàëàñÿ ðîá³òíèêàì ³ òðóäîâîìó ñåëÿíñòâó. Âàæëèâèì äæåðåëîì 
ïîïîâíåííÿ ñòóäåíòñüêîãî ñêëàäó áóëè ðîá³òôàêè, ïðàöþâàëè òàêîæ ³ ï³ä-
ãîòîâ÷³ êóðñè. Êîíêóðñè ïðè âñòóï³, ÿê ïðàâèëî, áóëè íåâèñîêèìè. Âñå æ, 
ïîñòóïîâî ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ñòóäåíòñòâà ×åðêàñüêîãî êðàþ çðîñòàâ.
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