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Старобільський державний учительський інститут успішно 
функціонував 1940–1954 рр., після чого його було реорганізовано, 
а частину викладацького і студентського складу було переведено 
у Слов’янський державний педагогічний інститут, іншу — до Воро‑
шиловградського державного педагогічного інституту імені Тара‑
са Шевченка. За роки свого існування учительський інститут 
підготував не одну тисячу вчителів, які забезпечували освітній 
процес у школах сходу України, селах та містечках Воронезької 
області. Серед випускників вчительського інституту відмінники 
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 народної освіти УРСР І. К. Бурдик (випускник фізико‑математич-
ного факультету), К. М. Євтєєва (філолог, викладач російської мови 
і літератури), К. І. Маркович (вчитель фізики і математики) та ін.

Зі стін Старобільського державного учительського інституту 
стартували у наукове, педагогічне життя кандидати наук Шар-
пило Борис Антонович та Масштабей Ольга Михайлівна. Борис 
Антонович був заступником директора учительського інституту, 
а згодом у 1950 р. очолив Старобільський державний учитель-
ський інститут. Після розформування інституту усе своє життя 
працював у Воро шиловградському державному педагогічному 
інституті імені Тараса Шевченка проректором, а також поєднував 
наукову і викладацьку діяльність. Розпочинала свою трудову, пе-
дагогічну, а згодом і наукову діяльність відомий вчений, мовозна-
вець, дослідниця синтаксису російської мови, учениця академіка 
В. В. Виноградова, Ковтунова Ірина Іллівна. В учительському ін‑
ституті викладав поет, член Спілки письменників Іван Савич. Звід-
си його було арештовано на 10 років Інтинських таборів. Тут же, 
в Старобільському державному учительському інституті, навчав-
ся поет, член Спілки письменників Іван Михайлович Світличний 
і  Герой Радянського Союзу Дерев’янко Василь Семенович та ін.

У вчительському інституті діяло два факультети: філологіч-
ний (українське та російське відділення) і фізико‑математичний 
факультет. Першим директором інституту був Сірик Михайло 
Маркович, а в 1944 р. директором став фронтовик, мовознавець, 
у подальшому доктор педагогічних наук, професор, заслужений 
працівник вищої школи УРСР Гужва Федір Кирилович [1; 2].

Будівля вчительського інституту під час німецько‑фашистської 
окупації й під час бомбардувань постраждала, було зруйновано 
дах, вибите скло, не було опалення і не було світла. Все це, а також 
розселення студентів, їх харчування, ремонтні роботи і навчаль-
ний процес було відновлено завдячуючи зусиллям директора 
Ф. К. Гужви, його заступника Б. А. Шарпила, усього викладацького 
і студентського колективу. З 1948 р. розпочалася робота над кан-
дидатською дисертацією.

З часом Ф. К. Гужва керував різними закладами освіти і одночас-
но очолював кафедри російської мови, а останні роки — кафедру 
російської мови у Київському педагогічному інституті ім. Горько-
го. Підручники і навчальні посібники Ф. К. Гужви стали методич-
ними порадниками вчителям шкіл і викладачам вищої школи.
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У вчительському інституті у 1950–1952 рр. працював відомий 
педагог, перший доктор педагогічних наук в Україні (1940 р.), про-
фесор (1940 р.), дослідник проблем виховання, школознавства 
і дидактики початкової, середньої і вищої школи — Рєзнік Яків 
Борисович. Праці вченого, а їх понад 200, користувалися великою 
популярністю серед педагогів‑практиків і науковців. Його науко-
ва діяльність поєднувалася з педагогічним експериментом. Він 
організовував нелегальну єврейську школу (1914 р.), Дослідний 
дитячий будинок (1919–1929 рр.), він був головним науковцем 
Наркомосу УРСР (1927 р.), вивчав педагогічний досвід у Німеччині, 
згодом читав лекції з педагогіки у різних закладах освіти. У 1948 р. 
його було звинувачено у космополітизмі, засуджено, затавровано 
і звільнено з посади. Доктора наук було заслано до м. Старобіль-
ська, де він викладав у вчительському інституті (з 15.02.1950 р. 
до 18.06.1952 р.) до самої смерті [3].

В пам’ять про професора Я. Б. Рєзніка у м. Старобільську вста-
новлено меморіальну дошку на тій будівлі, де розташовувався 
вчительський інститут, в якому викладав професор.

У 1998 р. у Старобільську було відкрито факультет Лугансько-
го національного педагогічного інституту імені Тараса Шевчен-
ка, чим було відроджено педагогічну освіту на Старобільщині. 
З 2008 р. діє музей історії учительського інституту, який створено 
однодумцями. За фотодокументами, архівними виписками і оцін-
ками в матрикулах постають цілі життя і сподівання студентів, ви-
кладачів, їхні мрії та реальність.
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