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ОРГАНІЗАЦІЯНАВЧАЛЬНОГОПРОЦЕСУУХАРКІВСЬКОМУ
ХІМІКО–ТЕХНОЛОГІЧНОМУІНСТИТУТІІМЕНІ
С.М.КІРОВАУПОВОЄННІРОКИ(1945–1949рр).

По во єнні роки стали новим ета пом роз витку освіти та науки у Хар ківсь
кому хімі котех но ло гіч ному інсти туті імені С. М. Кі рова (ХХТІ).

Про цес від бу дови зруй но ва ного вій ною народ ного гос по дарства кра їни 
від бу вався згідно з пла ном чет вер тої п’я ти річки. Серед ком плексу питань, які 
він вклю чав, важ ливе місце займала про грама роз витку хіміч ної про мис ло вості 
впро довж 1946–1950 рр. Перед ба ча лося, що разом із збіль шен ням у 1, 6 раза 
випуску про дук ції, необ хідно про вести тех нічну модер ні за цію заво дів шля
хом їх реко нст рук ції, запро ва дити без пе рервні методи вироб ництва, орга ні зу
вати вико рис тання нових видів сиро вини, інтен си фі ку вати тех но ло гічні про
цеси та побу ду вати нові під при ємства. Отже, вико нання постав ле них завдань 
потре бу вало знач ного числа спе ці а ліс тів з вищою тех ніч ною осві то ю. Тому, 
при родно, що у першу по во єнну п’я ти річку одним із пер шо чер го вих завдань 
діяль ності Хар ківсь кого хімі котех но ло гіч ного інсти туту (ХХТІ) було збіль
шення кон тин генту сту ден тів та під ви щення фахо вого рівня випуск ни ків.

Ви вчення питання орга ні за ції навчаль ного про цесу у хімі котех но ло гіч
ному інсти туті у перше п’я ти річчя після Вели кої Віт чиз ня ної війни вхо дить 
до загаль ної про бле ма тики дослі джень з істо рії ХХТІ даного пері оду. У нари
сах юві лей ного харак теру дирек тор інсти туту доцент С. Я. Па січ ник огля дово 
подає кар тину від нов лення навчаль ної роботи [1–2]. Незва жа ючи на те, що 
у стат тях мате ріал пода ється учас ни ком подій, цін ність їх, як дже рела, ніве
лю ється через мало ін фор ма тив ність та іде о ло гічну заан га жо ва ність. Проте 
належ ного висвіт лення дане питання не знай шло і у більш піз ніх робо тах [3–4]. 
Так, руко пис з істо рії інсти туту міс тить бага тий фак тич ний мате ріал з чисель
ності про фе сорсь ковик ла даць кого складу, сту де нтства, випуску спе ці а ліс
тів, але поза ува гою авто рів зали ша ються аспекти, пов’я зані з нала го джен ням 
навчання. У фун да мен таль ній роботі, при свя че ній сто річ ному юві лею Хар
ківсь кого полі тех ніч ного інсти туту (ХПІ), основ ний акцент робиться на збіль
шенні кіль кіс них показ ни ків при йому та випуску сту ден тів, а не на орга ні за ції 
та змісті під го товки інже не рахі міка у по во єн ний період. Такий стан вивчення 
про блеми не можна вва жати задо віль ним, що і викли кало необ хід ність про ве
дення даного дослі джен ня.
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Мета даної статті поля гає у тому, щоб висвіт лити особ ли вості орга ні за
ції навчаль ної роботи у Хар ківсь кому хімі котех но ло гіч ному інсти туті, пока
зати реальні про блеми і труд нощі, які виникли при під го товці інже не рівхі
мі ків у пово єн ний час. Хро но ло гічні межі дослі дження охоп лю ють період від 
повер нення основ ної час тини про фе сорсь ковик ла даць кого складу та сту ден
тів з ева ку а ції у вересні 1943 р. — до від нов лення діяль ності Хар ківсь кого полі
тех ніч ного інсти туту у 1949 р. При вивченні постав ле ного питання залу ча лись 
архівні мате рі али з навчаль номе то дич ної роботи хіміч них кафедр та звіти 
з навчаль ної роботи ХХТІ.

Слід зазна чити, що на час оку па ції Хар кова хімі котех но ло гіч ний інсти
тут пере бу вав у м. Чир чик Таш ке нтсь кої області Узбець кої РСР [5. — Спр. 
245. — Арк. 50]. Уже у березні 1943 р. до Хар кова з метою вивчення ситу а
ції на місці були деле го вані заві ду ю чий кафед рою барв ни ків та про між них 
речо вин про фе сор П. П. Кар пу хін та началь ник нау ко водос лід ного сек тору 
О. І. Гор баньов [5. — Спр. 249. — Арк. 18].

На вчаль ний та жит ло вий фонд інсти туту був зруй но ва ний на 70 %. 
Будівлі, в яких до ева ку а ції зна хо ди лися майс терні навчаль нови роб ни
чого вироб ництва (НЕПР), лабо ра то рія висо кого тис ку,  — напів зруй но
вані, а облад нання виве зено до Німеч чини. Лабо ра то рії заслу же ного діяча 
науки проф. М. А. Ва ляшка, лабо ра то рія фізич ної хімії чле нако рес пон дента 
АН УРСР проф. С. С. Ура зовсь кого, лек ційна лабо ра то рія проф. О. Й. Гун дера 
і лабо ра то рія енер ге тики були зни щені поже же ю. До списку зруй но ва них об’єк
тів вхо дили дослід ний завод, 3 кор пуси та гур то жи ток. Знач них збит ків зазнав 
біб ліо теч ний фонд: спа лено майже 44 тис. книг, виве зено до Німеч чини 28 ком
плек тів жур на лів за період з 1789 р. по 1941 р., а також інші бага то річні колек ції 
цін них нау ко вотех ніч них видань та ін. [6. — Оп. 11. — Спр. 31. — Арк. 11–12]. 
Загальна сума збит ків, запо ді я них німець кими війсь ками, обчис лю ва лася бли
зько 10 млн руб. [6. — Оп. 11. — Спр. 40. –Арк. 6].

Ко лек тив інсти туту повер нувся до міста у вересні 1943 року і негайно 
роз по чав від нов лю вальні роботи. Після очи щення від сміття тех ніч ного кор
пусу, від нов лення газо вої та елект рич ної мережі, част ково водо про воду 
та кана лі за ції, у ньому роз по чали свою роботу 10 лабо ра то рій. Лабо ра то рія 
орга ніч ної хімії роз міс ти лась у коли шнь ому при мі щенні лабо ра то рії НЕПРу, 
а лабо ра то рія загаль ної хіміч ної тех но ло гії про це сів та апа ра тів — у дру гому 
жит ло вому кор пусі. У неспа ле ній час тині хіміч ного кор пусу роз міс ти лися 
біб лі о тека, лабо ра то рії з неор га ніч ної хімії, фізики та кабі нет марк сиз муле
ні нізму. Основна час тина спе ці аль них кафедр, навчаль них лабо ра то рій була 
скон цент ро вана у тех ніч ному кор пусі: лабо ра то рії кіль кіс ного та якіс ного ана
лізу, орга ніч ної і фізич ної хімії [6. — Оп. 2. — Спр. 578. — Арк. 3–5]. Отже, 
завдяки напру же ній та само від да ній роботі неве ли кого колек тиву викла да чів 
та сту ден тів за незнач ний тер мін було про ве дено ремонт новід нов лю вальні 
роботи, що дало мож ли вість роз по чати заняття 15 квітня 1944 року [6. — Оп. 
11. — Спр. 28. — Арк. 1].

Значні труд нощі виникли при орга ні за ції навчаль ного про цесу у перші 
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пово єнні роки. В інсти туті з чоти рьох факуль те тів, які існу вали напе ре до дні 
Вели кої Віт чиз ня ної війни, функ ці о ну вало тільки три — неор га ніч них, орга
ніч них речо вин та хіміч ного маши но бу ду вання. Спе ці аль ності, за якими про во
ди лася під го товка на факуль теті силі ка тів, були вклю чені до кафедри силі ка тів 
і вхо дили до струк тури неор га ніч ного факуль тету [6. — Оп. 2. — Спр. 578. — 
Арк. 12]. Основні курси з хімії та тех ніч них дис цип лін читали висо ко ква лі
фі ко вані викла дачі семи спе ці аль них кафедр: тех но ло гії неор га ніч них речо
вин, тех но ло гії елект ро хі міч них вироб ництв, піро ген них про це сів, орга ніч них 
фарб ни ків та про між них про дук тів, тех но ло гії жирів, лаків і фарб та тех но ло гії 
силі ка тів. Строк навчання ста но вив п’ять років [6. — Оп. 2. — Спр. 613. — Арк. 
15]. Від по відно до наказу від 16 травня 1946 року Мініс терства вищої освіти 
СРСР запро ва джу ва лась заочна форма під го товки спе ці а ліс тів [6. — Оп. 3. — 
Спр. 117. — Арк. 73–74].

Пер ший набір по війні пере біль шив запла но ва ний і ста но вив 397 чоло
вік замість 300, а випуск спе ці а ліс тів — 38 хімі ківтех но ло гів та 11 силі кат
ни ків [6. — Оп. 3. — Спр. 117. — Арк. 90]. Висо кий показ ник вступ ни ків, 
вклю ча ючи додат ко вий набір сту ден тів на старші курси, збе рі гався впро довж 
1946–1949 рр., про пор ційно до нього збіль шу ва лася і чисель ність випуск ни ків. 
У 1946/47 навчаль ному році від бувся пер ший випуск інже не рівхі мі ків з тех но
ло гії лаків і фарб та інже не рівме ха ні ків за спе ці аль ністю облад нання заво дів 
хіміч ної про мис ло вості [6. — Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 5–6]. Посту пово кон
тин гент сту ден тів виріс до дово єн ного рівня і ста но вив у 1948/49 навчаль ному 
році 1012 чоло вік [6. — Оп. 11. — Спр. 46. Арк. 1].

Біль шості сту ден тівстар шо курс ни ків, які повер та лися до навчання 
в інсти туті, спо чатку дово ди лося лік ві до ву вати забор го ва ність з дис цип
лін за I–II курси. Успіш ність навчання впро довж пер ших двох по во єн них 
навчаль них років зали ша лася на досить низь кому рівні. Логіч ним нас лід
ком неза до віль ної під го тов ле ності сту ден тів була велика частка від сіву, який 
у 1945/1946 навчаль ному році ста но вив 20 % від загаль ної кількості [6. — Оп. 
3. — Спр. 117. — Арк. 90–92]. Щоб збе регти сту де нтсь кий кон тин гент, нака зом 
від 30 лис то пада 1946 р. Управ ління у спра вах вищої школи при Раді мініст
рів УРСР забо ро ня лося від ра хо ву вати сту дента без осо бис тої бесіди з дирек то
ром, разом з тим наго ло шу ва лося на необ хід ності запро ва дження тер мі но вих 
захо дів щодо покра щення мате рі аль нопо бу то вого обслу го ву вання сту ден тів 
[6. — Оп. 3. — Спр. 117. — Арк. 113–114]. Пев ною мірою про блему успіш ності 
було вирі шено шля хом запро ва дження вступ них іспи тів для абі ту рі єн тів. 
Умови кон курс ного набору ство рю вали мож ли вість від і брати най більш під
го тов лену молодь. Випро бу вання про во ди лись з ком плексу дис цип лін, а саме: 
мате ма тики, фізики, хімії, російсь кої мови та літе ра тури, іно зем ної мови тощо 
[6. — Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 157]. У 1948/49 навчаль ному році під го тов ле
ність сту ден тівпер шо курс ни ків була визнана задо віль ною [6. — Оп. 2. — Спр. 
801. — Арк. 16].

Про відну роль в орга ні за ції навчаль ного про цесу від і гра вала само стійна 
робота сту ден тів. Разом з тим досить поши ре ною фор мою зали ша лись кон суль
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та ції, при чому реальне число годин значно пере ви щу вало запла но ване. Ситу
а ція була моти во вана необ хід ністю «під тяг ну ти» сту дента, а також знач ним 
дефі цитом навчаль ної літе ра тури. У навчаль ному про цесі були заді яні висо
ко про фе сійні досвід чені викла дачі, серед яких 1 ака де мік СРСР, 1 заслу же ний 
діяч науки і тех ніки, 2 чле нико рес пон денти Ака де мії наук УРСР, 9 док то рів 
наук та 25 кан ди да тів наук [6. — Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 96].

Дру гою важ ли вою скла до вою, на якій базу ва лась під го товка інже не ра
прак тика, зали ша лось лабо ра торне та вироб ниче навчання. У 1945/46 навчаль
ному році у про грамі навчання з’яв ля ються лабо ра тор ний прак ти кум з елект
ро тех ніки, мета ло гра фії, зва рю вання та буді вель них мате рі а лів [6. Оп. 
2. — Спр. 613. — Арк. 9]. Мето дика вико нання лабо ра тор них занять перед ба
чала послі довну під го товку сту дента до колок ві уму, а потім зві ту вання про 
вико нане завдання. Таким чином, опа ну вання дис цип лі нами з хіміч ної тех
но ло гії відбувалося спо чатку тео ре тично, а потім поглиб лю ва лось екс пе ри
мен таль но.

Згідно з навчаль ним пла ном, сту денти IV–V кур сів про хо дили вироб
ничу прак тику на заво дах від по відно до обра ної спе ці аль ності. Базами тех но
ло гіч ної та пере ддип лом ної прак тик, як пра вило, були заводи та під при ємства, 
з якими в інсти туту утво ри лися вироб ничі зв’язки ще до війни. Труд нощі від бу
дови народ ного гос по дарства, низь кий жит тє вий рівень насе лення усклад ню
вали її реа лі за цію, зок рема, неза без пе че ність прак ти канта гур то жит ком, недо
стат ній рівень керу вання прак ти кою з боку інже нер ного складу під при ємств 
тощо. Для вирі шення цих акту аль них питань в інсти туті у 1948/49 навчаль
ному році вперше було про ве дено кон фе рен цію з питань орга ні за ції вироб ни чої 
прак тики сту ден тів [6. — Оп. 2. — Спр. 852. — Арк. 9].

На останнь ому курсі сту денти вико ну вали дип ломні про екти, тема
тика яких мала прак тичне зна чення для про мис ло вості Укра ї нсь кої РСР. Так, 
випуск ниця 1946/47 навчаль ного року Є. П. Ні ку ліна вперше в інсти туті спро
ек ту вала завод з вироб ництва кап таксу — при ско рю вача вул ка ні за ції кау чуку 
[6. — Оп. 2. — Спр. 681 — Арк. 22]. З кож ним роком збіль шу ва лось число дип
лом них про ек тів, що міс тили еле менти ори гі наль ності та само стій ності у роз
робці тех но ло гіч них схем вироб ництва, удо ско на ленні та інтен си фі ка ції тех но
ло гіч них процесів.

Роз витку про фе сій них здіб нос тей та фор му ванню твор чої осо бис тості 
спри яло орга ні зо ване у квітні 1947 року Сту де нтське нау кове тех нічне това
риство, яке на 1949 р. об’єд ну вало 14 гурт ків, при чому на спе ці аль них кафед рах 
функ ці о ну вали гуртки окремо для сту ден тів IV та V кур сів [6. — Оп. 2. — 
Спр. 801. — Арк. 209]. За іні ці а ти вою това риства, в інсти туті під керів ницт вом 
про від них уче ниххі мі ків про хо дили сту де нтські нау ко вотех нічні кон фе рен
ці ї. На них сту ден тистар шо курс ники робили допо віді за резуль та тами екс
пе ри мен таль них робіт або з тео ре тич них питань хімі ї. Най кращі роботи від
зна ча лися пре мі ями та реко мен ду ва лися до друку у віс нику нау ко вих праць 
това риства, пер ший випуск якого вийшов у світ у 1948/49 навчаль ному році 
[6. — Оп. 2. — Спр. 852. — Арк. 9]. Разом з тим резуль тати нау ко вих пошу ків 
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сту денти демон стру вали на місь ких та рес пуб лі кансь ких кон фе рен ціях. Так, 
у тому ж навчаль ному році на місь кій кон фе рен ції були від зна чені пре мі ями 
4 сту де нтські допо віді, з них 2 — Мініс терст вом вищої освіти та ЦК ЛКСМ 
Укра їни [6. — Оп.11. Спр. 46. — Арк. 5]. З кож ним роком тема тика сту де нтсь
ких робіт щіль ніше ув’я зу ва лась з конк рет ними завдан нями, над якими пра цю
вали нау ко вці та викла дачі кафедр. Таким чином, через участь у роботі сту де
нтсь кого тех ніч ного това риства сту денти залу ча лись до вирі шення акту аль них 
завдань про мис ло вос ті.

На ла го дження навчаль ного про цесу галь му ва лось зруй но ва ною та 
заста рі лою мате рі аль нотех ніч ною базо ю. У перші по во єнні роки від чу вався 
гост рий дефі цит еле мен тар них хіміч них реак ти вів та посуду. Вирі шення 
цього болю чого питання про хо дило мляво і затяг ну лося до кінця 1940х 
років. Так, у 1945/46 навчаль ному році було від нов лено лабо ра то рію про це сів 
та апа ра тів, а з дру гої поло вини 1946 р. роз по чало свою роботу як само стійна 
ста тутна орга ні за ція НЕПР [6. –Оп. 2. — Спр. 613. — Арк. 19: Спр. 614. — Арк. 
1]. Наступ ного навчаль ного року при інсти туті функ ці о ну вали лабо ра то рії 
елект ро ана лізу та інди ка ці ї. Загальна сума витрат на навчаль нола бо ра торне 
облад нання ста но вила 385 тис. руб. На 1948/49 навчаль ний рік навчальна база 
хімі котех но ло гіч ного інсти туту скла да лася з 20 лабо ра то рій та 5 кабі не тів, 
облад нання яких дозво ляло про во дити заняття від по відно до навчаль ного 
плану [6. — Оп. 2. — Спр. 852. — Арк. 12]. Незва жа ючи на те, що про ве
дені роботи з від нов лення лабо ра то рій інсти туту одер жали пози тивну оцінку 
з боку заступ ника міністра Мініс терства вищої освіти ініціали Агро скіна, 
реаль ний стан мате рі аль нотех ніч ної бази зали шався неза до віль ним [6. — 
Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 113].

Перше ком плек ту вання лабо ра то рій новими при ла дами та апа ра ту рою 
від но ситься до 1947/48 навчаль ного року. Серед най більш цін них при дбань 
можна від зна чити дила то метр, мета ло гра фіч ний мік ро скоп, спект ро граф, 
поля ро граф, потен ці о метри та елект ро печі [6. — Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 117].

У перші по во єнні роки у кри тич ному ста но вищі зна хо ди лася навчаль но
ме то дична база ХХТІ: з одного боку, не виста чало під руч ни ків та навчаль них 
посіб ни ків зі спе ці аль них хіміч них дис цип лін, з іншо го,  — навчання про хо
дило за ста рими пла нами, затвер дже ними у 1938 році. Вирі шен ням цих питань 
займа лася мето дична комі сі я. Викла даць кий колек тив кафедр сис те ма тично 
про во див роботу зі скла дання, пере гляду та рецен зу вання навчаль них пла нів 
та про грам. У 1946/47 навчаль ному році кафед рою піро ген них про це сів був 
роз роб ле ний новий навчаль ний план для спе ці аль нос тей «тех но ло гія піро ген
них про це сів», «хі мія пали ва» та «тех но ло гія кок со хі міч ного вироб ницт ва» 
[6. — Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 22]. Того ж року було під го тов лено до друку 
три під руч ники з тех но ло гії жирів за редак цією про фе со рів Б. Н. Тю тюн ні кова 
та Г. Л. Юх новсь кого. Наступ ного навчаль ного року поба чили світ навчальні 
посіб ники проф. Г. І. Де ша літа «Хі мія кам’я ного вугіл ля» та проф. К. О. Бє лова 
«Тех но ло гія кок со хі міч ного вироб ництва. Улов лю вання про дук тів кок су ван
ня» [6. — Оп. 2. — Спр. 790. — Арк. 90].
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Вод но час із від нов лен ням навчаль ного про цесу у хімі котех но ло гіч ному 
інсти туті роз по чала свою роботу аспі ран тура. Про тя гом 1944/1945 навчаль ного 
року захис тив док торську дисер та цію заві ду вач кафедри тех но ло гії неор га ніч
них речо вин доцент В. І. Ат ро щенко та одер жали сту пінь кан ди дата тех ніч них 
наук спів ро біт ники інсти туту Б. Р. Ма ной ленко і Є. М. Во ро шин [6. — Оп. 2. — 
Спр. 613. — Арк. 11]. Під го товка нау ко вих пра ців ни ків та викла даць кого складу 
з кож ним роком набу вала харак теру пла но вості та сис тем ності — для кож ного 
аспі ранта скла дався інди ві ду аль ний навчаль ний план, тема тика дослі джень 
від по ві дала загаль ному напрямку кафедр [6. — Оп. 11. — Спр. 35. — Арк. 107–
108].

Та ким чином, про цес нала го дження навчаль ного про цесу у перші по
во єнні роки про хо див в умо вах по во єн ної від бу дови народ ного гос по дарства 
кра їни. Серед основ них про блем даного пері оду слід від зна чити зруй но вану 
та від сталу за тех ніч ним рів нем мате рі аль нотех нічну базу, дефі цит реак ти
вів та хіміч ного посуду, неза без пе че ність сту ден тів навчаль ною літе ра ту рою, 
від сут ність нових про грам під го товки тощо. Попри всі ці пере шкоди за успіхи 
у роботі ХХТІ у 1948/49 навчаль ному році одер жав гра моти від Управ ління 
у спра вах вищої школи при Раді мініст рів УРСР і Рес пуб лі кансь кого комі тету 
вищої школи, а також від Обкому Ради робіт ни ків вищої школи [6. — Оп. 11. — 
Спр. 46. — Арк. 6]. Про тя гом по во єн ного п’я ти річчя хімі котех но ло гіч ний 
інсти тут вийшов не лише за кіль кіс ними показ ни ками на дово єн ний рівень, 
але й досяг висо кого рівня у про фе сій ній під го товці інже не рахі мі ка.
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