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Становлення вищої школи у 1930–х рр. відображало характерні особливості 

розвитку радянського суспільства. Відкриття у 1930 р. у Харкові інституту 

механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) визначалося 

більшовицькою технічною модернізацією сільського господарства. Поки що 

відсутні спеціальні роботи, присвячені характеристиці соціальних аспектів життя 

студентів ХІМЕСГ.  

Історія ХІМЕСГ розглянута в ряді статей [1]. Проблемам розвитку вищої школи 

у 1920–30–і рр. присвячені роботи М.М. Кузьменко, О.Ю. Осмоловської, Є.М. 

Стрижака, О.О. Лаврут [2]. Питання організації вищої школи розглянуті в роботах 

М.Ю. Виговського [3]. Студентство радянської України стало об’єктом дослідження 

робіт В.Прилуцького [4]. Повсякденне життя студентів у 1920–30–і рр. активно 

вивчає О.Л. Рябченко [5]. 

 В статті зроблено спробу дослідити життя студентів інституту у перші роки 

становлення ХІМЕСГ, а саме: особливості стипендіального забезпечення, умови 

харчування, вирішення житлової проблеми, елементи комунізації побуту на фоні 

загального стану студентства м. Харкова.  

Відкриття ХІМЕСГ співпало з початком реалізації масштабних більшовицьких 

проектів індустріалізації країни та створення в аграрній сфері великого 

механізованого виробництва. Освітня реформа не була забезпечена необхідною 

матеріально–технічного базою та фінансуванням. Гостро не вистачало викладацьких 

кадрів, підручників, навчальних посібників; побутові умови для студентів тежбули 

незадовільні. Відповідно до рішення спеціальної комісії ХІМЕСГ було тимчасово 

передано будинок по вул. Чайковського, 4. Пізніше інституту було передано будівлю 

по Московському проспекту, 45, а також будівлю по вул. Броненосця Потьомкіна, 

15, де кілька років знаходився адміністративний корпус ХІМЕСГ.  

У роки першої п’ятирічки навчання у вузах було платне. Щоб створити 

нормальні матеріальні умови для навчання трудящих, переважну більшість із них 

звільнили від плати за навчання. Плата за навчання для незвільнених представників 

робітничого класу і селянства визначалася в основному в межах від 25 до 100 крб., а 

для представників інших соціальних верств – від 25 до 301 крб. і вище [6,с.201]. У 
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1934 р. у зв’язку з успішною пролетаризацією вищої школи в усіх вузах було 

скасовано плату за навчання. Проте уже з 1.09.1940 р. вона знову вводиться [7].  

Для основної маси студентства основним джерелом існування у місті були 

стипендії. Стипендіальне забезпечення у вузах стало однією із форм регулювання 

соціального складу студентства. При розподілі стипендій ними забезпечувалися 

вихідці з трудящих класів перш за все. У 1929/30 н.р. середній розмір стипендії 

становив 48,6 крб. і стипендіями було охоплено 65,6% студентів. Розмір стипендії 

залежав від типу інституту, поясу розташування навчального закладу і курсу. 

Найвищі стипендії одержували студенти індустріально–технічних і 

сільськогосподарських інститутів (41–55 крб.), а всіх інших вузів – 35–38 крб. 

[6,с.201–202]. Розмір стипендій був незадовільний для забезпечення елементарних 

потреб життя. У 1926/27 н.р., коли стипендіальна норма 69 склала 23 крб., 

прожитковий мінімум студента рівнявся 30 крб. (з розрахунку обід – 9 крб. на місяць, 

сніданок і вечеря – 10 крб. на місяць, оплата проживання в гуртожитку – 50 коп., 

одяг – 5 крб., підручники і навчальні приналежності – 1,5 крб., баня – 30 коп., прання 

білизни – 70 коп., предмети особистої гігієни – 40 коп., газети й театри – 1 крб.40 

коп., перукарня – 50 коп., внески – 5 коп. [8, с.288]. З вересня 1930 р. для студентів 

індустріально–технічних вузів середній розмір стипендій становив 70 крб. на місяць, 

сільськогосподарських, економічних і педагогічних вузів – 65 крб., медичних і 

юридичних – 60 крб., а всіх інших – 50 крб. У межах кожного вузу розмір стипендії 

залежав від курсу навчання, розташування вузу в одному із п’яти поясів тарифів 

заробітної плати і трьох розрядів, в які зараховувалися студенти залежно від 

виробничого стажу та сімейного стану Студенти індустріально–технічних вузів 

забезпечувалися стипендіями на 75%, сільськогосподарських, економічних та 

педагогічних – на 70%, медичних на 60%, всіх інших денних вузів – на 50% від 

загальної кількості студентів [9].  

З липня 1932 р. був запроваджений інший принцип стипендіального 

забезпечення студентів, за яким стипендії призначалися у залежності від успішності. 

Стипендію не одержували студенти, які не встигали. За Законом від 10.02 33 р. 

стипендії були такі: при нормальній успішності – від 55 до 115 крб., високій – від 65 

до 135 крб. Для дефіцитних спеціальностей відповідно від 75 до 150 крб. та при 

високій успішності – від 90 до 175крб. [10, с.66].  

Певна соціальна група студентства користувалася привілеями у забезпеченні 

стипендіями, перш за все «парттисячники» (175 крб.), була невелика група студентів, 

що отримували персональні стипендії (про наявність таких персональних 

стипендіатів в ХІМЕСГ не відомо, Н.М.).  

Розмір стипендій не забезпечував прожиткового мінімуму. Зростання стипендії 

до кінця 1930–х рр. не дуже вплинуло на покращення життя студентів, оскільки 

зростала вартість найнеобхідніших речей і продуктів харчування. У 1932 н.р. 

«...обід, що був 29 коп., тепер коштує 45 коп., сніданок і вечеря замість 16 коп. – 23 

коп. Взагалі ціни по студїдальнях дуже строкаті» [11]. За даними звіту про роботу 

інституту у 1934/35 н.р. не вказано, скільки студентів одержували стипендію і в 

якому розмірі, але вказано, що «економії по стипендіальному фонду за півріччя 

немає, так само як немає нарікань на неправильну видачу стипендій. За перше 



3 
 

півріччя існує перевитрати стипендіального фонду на 3000 крб. Але до кінця року це 

буде відрегульовано» [12, арк.4,9,14].  

За споминами студентів першого дипломованого випуску ХІМЕСГ: «Побутові 

умови студентів визначалися загальною ситуацією в країні та розміром стипендії. На 

першому курсі в Полтаві (при організації інституту із Полтавського с.г. інституту у 

Харків було переведено групу студентів 2 та 3 курсів, Н.П.) студенти одержували 

19–21 крб. Поступово стипендія збільшувалася. На п’ятому курсі досягла 65 крб., а 

кандидати в аспіранти одержували до 165 крб.» [13, арк.12–13].  

Студенти багатьох інститутів, щиро бажаючи одержати знання, але не маючи 

достатніх умов для забезпечення прожиткового мінімуму, постійно зверталися до 

органів влади з проханням вирішити проблему їх матеріального постачання. Так, 

студенти Харківського зернового інституту скаржилися П.П. Постишеву (27.01.1935 

р.), що «студенти «6000» є такі, що ходять босі, обірвані по холоді, від чого бувають 

хвороби» [8, с. 298].  

У надзвичайно складних побутових умовах жили в перші роки студенти 

ХІМЕСГ. «Днями приймальні комісії багатьох інститутів почали проводити іспити 

вступників.... Правда є такі інститути, які й досі не подумали про організацію 

приймальної комісії, не то що про зустріч нового набору. Приміром, інститут 

механізації та електрифікації сільського господарства. Тут, за словами директора, 

комісію буде утворено за кілька днів до прийому, бо прийом до першого курсу буде 

закритий, і що ж мовляв робити комісіїзараз. Насправді ж інститут не знає, що буде 

з прийомом на його робітфаки, що є по багатьох районах України. До основних 

курсів буде прийнято 210 чол. Кількість занадто обмежена лише через брак 

приміщення. В той же час у приміщенні інституту живуть співробітники, які 

займають площу, де б могли навчатись 200 студ. Про це дирекція порушила питання 

перед міськрадою, але остання обійшла це питання...» [14].  

Значне збільшення контингенту студентів у 1930/31 н.р. перетворило житлову 

проблему в катастрофічну, оскільки союзним урядом було відпущено кредит на 

будівництво гуртожитків у сумі лише 2,3 млн. крб. (НКО просив 10 млн.) як 

спецпризначення для Харкова. У постанові ХМПК від 7.04.1931 р. вказано, що «стан 

з розміщенням студентів у Харкові наштовхується на надзвичайно великі труднощі 

... набирає загрозливого характеру...» [8, с.342].  

У Харкові планувалося збудувати ряд студентських гуртожитків, подібних 

Гіганту (мешкало 465 чол.). «Ось питання з гуртожитками – найбільш дошкульне 

питання готування до нового учбового року. Що виходить? Інститути набирають 

нових студентів, об’єднання та наркомати дають контингент, дають гроші, 

відповідають за виш, чекають командирів. А якесь управління гуртожитками при 

міськраді повинно забезпечувати тих самих нових студентів, яких набирають всі ці 

інститути та об’єднання... Треба зробити так, щоб самий інститут думав про 

гуртожитки. Щоб це була його справа. Це можна зробити тоді, коли кожний 

інститут, кожне об’єднання матимуть свої гуртожитки. Така система, за якою «третя 

нянька», якесь управління гуртожитками, що стоїть над інститутами, а вірніше між 

інститутами турбується про матеріальне забезпечення студентства, про кількість та 

якість якого воно не знає, а знають лише інститути – безглузда, невідповідна,... 
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створює безвідповідальність» [15]. «Першого вересня спромоглися цілковито 

включитися в навчальний рік лише ... два виші – авіаційний і медичний. І лише з 10 

вересня до цих поодиноких «передовиків» почали приставати ще окремі виші, – 

машинобудівельний, інженерно–економічний, інститут механізації сільського 

господарства та ін.» [16].  

Студенти інституту брали  участь у зведенні гуртожитку Гігант, там же і жили. 

«...у Харкові, де скупчені десятки тисяч студентів і де справа вимагає напруженої 

роботи, управи гуртожитків не роблять нічого і на кожному місці відчувається 

безладдя, безвідповідальність. Наявний житловий фонд гуртожитків на облік не 

взято. Студентів по гуртожитках та кімнатах розміщують без всякої системи і обліку. 

Внаслідок такої роботи часто можна спостерігати, що в гуртожитках живуть роками 

особи, які або зовсім не зв’язані з учбовими установами, або виключені з інститутів, 

або ж ті, що закінчили їх. Безсистемність розміщення студентів заперечує 

академланці та бригадній підготовці до лекцій, тому що в гуртожитках та кімнатах 

студентство живе з багатьох інститутів і різних курсів. В більшості гуртожитків 

ніякого студентського масового контролю. Коменданти адмініструють, як хочуть» 

[17]. Пізніше ХІМЕСГ були виділені 11–й та 12–й корпуси гуртожитків на 

Толкачівці, які були переповнені, погано опалювалися, часто залишалися без води, 

лише 80% з них у 1933 р. були забезпечені ковдрами, 50% простирадлами і 50% 

етажерками.  

Неодноразово протягом 1930–х років керівники інституту заслуховувалися на 

засіданнях ХМПК. Так, на нараді 3.08.33 р. було розглянуто питання «Про 

підготовку до початку навчального року по інституту механізації та електрифікації 

сільського господарства». В рішенні відмічалося, що «не вистачає приміщень для 

105 чол. Цього року буде прийнято 200 чол., а приміщень нема. Питання про прийом 

остаточно не розв’язане через відсутність учбових приміщень в інституті. 

Телеграмою Наркомзему Союзу і Комітету вищої технічної школи до одержання 

нового приміщення або розширення існуючого – прийому не проводити» 

[18,арк.424]. Середня норма жилплощі у 1934/35 н.р. по інституту складала 4,5 кв.м. 

на чол., протягом місяця двічі міняли білизну, раз в декаду відбувалося прання 

білизни за рахунок інституту, санітарна обробка. У 1935 р. гуртожиток, в якому жили 

студенти, було радіофіковано на 50%. Заняття велися у дві зміни, оскільки 

аудиторних приміщень не хватало. З утворенням інституту на Павловому полі йшло 

будівництво навчального корпусу та гуртожитку. В 1934 р. на ці потреби було 

виділено 450 тис. крб. Планувалося освоїти в майбутньому році 3 млн. крб. Хоча 

інститутом були оформлені кредити у травні 1935 р., будівництво було призупинено. 

Наркомзем перестав фінансувати його. Інститут неодноразово про свої проблеми 

доповідав Наркому, Головвузу, с.г. відділу ЦК КП(б)У, с.г. відділу ЦК ВКП(б), двічі 

доповідав Харківській міськраді і неодноразово інформував Харківський обком 

КП(б)У [12].  

Гостро стояла в цей час і проблема харчування. Становлення нового 

навчального закладу припало на роки соціально–гуманітарної катастрофи початку 

30–х років – голодомору. «Харчова вартість обіду набагато нижча встановлених 

норм і дорівнює лише 450–500 калорій, це задовольняє лише пів норму, а в деяких 
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їдальнях немає навіть і того (прикладом у Харківських студ. їдальнях №13 та 23 

калорійність у квітні–травні–червні досягла лише 280–300 калорій). Студїдальні 

перевантажені, бо робкоопи до цих їдалень прикріплюють осіб, які зовсім не зв’язані 

з учбовими установами. Від того бувають дуже великі черги, а в деяких випадках 

через це не вистачає обідів. Сніданками та вечерями студенти охоплені зовсім 

незадовільно, а родини студентів харчуванням по–більшості не охоплені зовсім. По 

Харкову з 30 тис. студентів сніданками та вечерями охоплено не більше 10 тис.» [19].  

Ось одне із рішень (1931 р.) по Нагірному робкоопу: «1. Перевести студїдальні 

на госпрозрахунок і встановити чітку відповідальність їхньої адміністрації за стан 

харчування студентства. 2. Домогтися від Нагірного робкоопу негайно розпочати 

ремонт їдалень, переобладнання та поширення їх.... 6. Негайно вжити заходів до 

закріплення кадрів, що обслуговують студїдальні, поповнення їх та підвищення 

відповідальності за їх роботу». «...людей по їдальнях не вистачає, плинність робочої 

сили непомірна, адміністративний персонал міняється буквально що–кожні два 

тижні (в їдальні №13 за 2 міс. змінилося 6 завідувачів). Особливо не вистачає 

поварів, що тікають з студїдалень в більш «порядні» місця» [20].  

Про особливості студентського життя у Харкові наприкінці 1920–початку 30–

х рр. свідчать дані обслідування, які були здійснені комісією (весна 1929 р.): 

стипендію як єдину форму матеріального забезпечення мали 65,4% чол. і 47,4% 

жінок. Приробіток до стипендії мали 19% чол. і 10,7% жінок. 27% із загальної 

кількості обслідуваних вважали умови свого харчування нормальними, проте 52% їх 

вважали незадовільними і 20% дуже поганими. Щодня тільки 44% студентів обідали, 

59% снідали і тільки 42% вечеряли; 62% проживали у гуртожитках, 38% – на 

приватних квартирах, 9% проживали у підвальних та напівпідвальних приміщеннях. 

Допомога батьків чи родичів як джерело існування зустрічалися у 4,5% чол. і 21,5% 

жінок. Значні проблеми у студентської молоді були із здоров’ям. Тільки 4,2% чол. і 

4% жінок вважали себе здоровими. Студенти мали хвороби нервової системи, 

серцево–судинні, органів травлення, туберкульоз. На підставі обстеження комісія 

зробила висновок, що стан здоров’я переважної більшості студентів є 

незадовільним. В основному, єдиним джерелом існування є державні стипендії. 

Умови проживання, характер харчування, забезпеченість одягом (38% не мали 

теплого пальто, 32% не мали задовільного взуття, 35% не мали калош) несприятливі 

для більшості студентів, що негативно впливало на здоров’я в цілому і шкідливо 

відбивалося на навчанні [21, с.38–40].  

«Житлові умови спочатку були погані. З переїздом з Полтави до Харкова 

другий і третій курси розмістили в домовій церкві студмістечка. Жили там майже 

місяць, приймали участь у підготовці гуртожитку «Гігант» ... Жили в цьому ж 

гуртожитку з жовтня місяця, коли ще не було опалення і каналізації, по листопад 

місяць. Спали не роздягаючись, укривалися чим тільки можна було. Інколи в дуже 

холодні дні виступав іній на ковдрах від подиху тих, хто спав. Деякі кімнати–комуни 

будували печі – «буржуйки» з виводом труби у кватирку, і блаженствували, поки 

пожежники не заставили їх ліквідувати ці «буржуйки». Всі побутові негаразди та 

пригоди «полтавчани», як їх тоді називали, та і інші курси переносили стійко, з 

молодим завзяттям і гумором. Поступово житлові умови покращувалися і стали 
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навіть зовсім хорошими. Особливо, коли нас перевели на «Толкачівку». Харчування 

на початку 30–х років, в роки перших випусків ХІМЕСГ, було складною проблемою. 

Існувала карткова система. На ринку хліб коштував дуже дорого. Ніхто не рішався 

залишати його на столі в їдальні як зараз. Харчувалися студенти в основному в 

їдальні. Там були великі черги. В їдальню без ложки не впускали і без здачі ложки 

не випускали. За столом не засиджувалися. Снідали, обідали, вечеряли швидко. Бо 

над нами вже стояла наступна зміна. Меню в їдальні майже не змінювалося. На 

перше – суп перловий, на друге – каша перлова. На сніданок і вечерю – чай і «силос», 

так студенти влучно прозвали вінегрет. Раз на тиждень кусок м’яса до каші. Хліб по 

картках – 600 г на день. В той час ця норма досить значна. Багато хто ходив на базар, 

в комерційні магазини, але в порівнянні з їдальнею це було досить дорого. Купували 

лише ті, хто підробляв на різних посадах та тимчасових роботах. В багатьох містах, 

МТС, радгоспах, колгоспах у 1931–33 рр. хліба було дуже мало, на працюючих 

видавали по 400–600 г. Дуже часто хліб був із кукурудзи, навіть із віки з вівсом та 

іншими сурогатами. Наскільки було складно з харчуванням, що на випускний вечір 

26 лютого 1933 року довелося зібрати хлібні картки всіх випускників. У 1930–33 рр. 

створювалися невеликі студентські комуни у складі однієї кімнати. Була такою 

комуною і наша кімната, в якій проживали Кагнер Вітя, Носенко Коля, Рогочій Веня, 

Сахін Хоня і Цюман Володя. Статут нашої кімнати був неписаний, але досить 

чіткий. Вся стипендія і 40% тимчасових заробітків йшли в загальну касу. Казначеєм 

був Сахін Хоня. Облік прибутків і видатків за касовою книгою був досить чітким. Із 

загальної каси харчувалися в їдальні. Домашні посилки йшли в загальний розподіл, 

але вони були не часто. По черзі купували одяг за талонами, які розподілялися за 

рішенням загальних зборів курсу із фондів профкому. Іноді одяг купували на ринку. 

Такі комуни з різною ступінню усуспільнення стипендії та заробітків були і в інших 

кімнатах. Одна із них, не пам’ятаю складу, мала назву «трубка Сталіна» [13, арк.12–

13]. У 1933 р. бюро ХМПК прийняло рішення про створення самостійної системи 

потреб кооперації для студентів ряду вищих навчальних закладів м. Харкова, 

зокрема і в ХІМЕСГ [22, арк.56]. Останній місяць (червень) студенти одержували 

без особливої доплати посилений сніданок і молоко із навчального господарства за 

55% ринкової ціни [12, арк.10].  

Незважаючи на труднощі, інститут продовжував жити і розвиватися. У 1935 р. 

був здійснений перший випуск дипломованих фахівців (із захистом диплома) – 66 

інженерів–механіків с.–г. виробництва. Труднощі становлення системи вищої освіти 

та підготовки народної інтелігенції в значній мірі були породжені самою 

більшовицькою реформою, що була спрямована на перетворення підготовки кадрів 

у складову частину адміністративно-командної планової системи, яка формувалася 

в 1930-і рр.  
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