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БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ ПРО ВИКЛАДАЧІВ,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ І ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВОЗНАВЧУ   

ТА ГРОМАДЯНСЬКУ ОСВІТУ

БЕЗДІТЬКО Борис Миколайович  народився у 1960 році 
на Полтавщині. Викладач ПНПУ в 1994-2018 рр.

У 1977 році здобув середню освіту, закінчивши школу № 26 
у м. Полтаві. Трудову діяльність розпочав слюсарем на вироб-
ничому об’єднанні «Лтава» у Полтаві.  Після закінчення з від-
знакою Полтавського електротехнічного технікуму у 1981 році 
працював майстром заводу «Електромотор».

Із 1982 року по 1984 рік проходив строкову службу у Зброй-
них Силах. У 1984 році вступив на навчання до ПДПІ імені В.Г. 
Короленка і закінчив з відзнакою у 1988 році.

Із 1988 року по 1994 рік працював учителем історії та пра-
вознавства середньої школи № 5 м. Полтави. У 1994 році став 

учителем вищої кваліфікаційної категорії та отримав звання «учитель-методист».
Із 1994  по 2018 рік працював у Полтавському національному педагогічному інституті 

імені В. Г. Короленка: викладач, аспірант кафедри історії України, провідний спеціаліст 
юридичної служби, з 2004 р. - старший викладач кафедри правознавства. Викладав на-
вчальні курси: Кримінальне право та кримінальний процес; Цивільне право та цивільний 
процес; Теорія держави та права; Судові та правоохоронні органи; Криміналістика.

Із 2002  по 2013 рік був також викладачем Полтавського факультету Національної 
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 

З 2018 р. – керівник гуртка  Полтавської Малої академії наук, старший викладач і 
юрисконсульт Полтавського комерційного технікуму.

Укладач: К. В. Лобач

ЖАЛІЙ Тамара Віталіївна (уродж. НАГОРНА) (11.08.1981, 
м. Гадяч Полтавської обл.) – викладач правознавчих дисциплін, 
кандидат історичних наук, доцент.

Народилася в родині сільських учителів. У 1998 р. з відзна-
кою закінчила Петрівсько-Роменську ЗОШ І-ІІІ ступенів Гадяць-
кого р-ну Полтавської обл. Має історичну, юридичну, фізкуль-
турну освіти (2003 рік – Полтавський державний педагогічний 
університету імені В.Г. Короленка, 2006 рік – Харківський наці-
ональний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2011 
рік – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди»). 

Трудову діяльність розпочала на посаді асистента кафедри 
історії України, закінчила аспірантуру зі спеціальності 7.00.01 
– історія України. У 2007 р. на засіданні спеціалізованої ради 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України захистила дисертацію для 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Духовні християни в 
Україні наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ століть» (науковий керівник – проф. Па-
щенко В.О.). Учене звання доцента кафедри правознавства отримала 21.11.2013 р.

Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри правознав-
ства, декана факультету фізичного виховання. Упродовж 2008 – 2010 рр. була стипенді-
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атом Кабінету Міністрів для молодих учених.  Із 2008  до 2014 р.  завідувала  кафедрою 
правознавства; у 2014-2018 рр. – її  доцент за сумісництвом. У 2014-2017 рр. навчалася в 
докторантурі ПНПУ імені В. Г. Короленка зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. У 2018-2019 н.р. – доцент кафедри філософії (за сумісництвом). Ос-
новна посада - провідний юрисконсульт ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Лектор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. Остроградського, тренер Полтавського обласного центру перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, державних підприємств, установ і організацій. Сертифікований тренер укра-
їно-канадського проекту «ПРОМІС» (місцевий економічний розвиток), тренер курсу 
«Методики викладання курсу «Громадянська освіта» для студентів педагогічних закла-
дів вищої освіти».

У колі наукових інтересів – правові основи організації вивчення юридичних курсів у 
середній і вищій школах, теоретичні й методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців 
у ході вивчення правничих курсів. Здійснює керівництво науково-дослідною темою ко-
лективу кафедри правознавства «Розвиток приватних і публічних галузей права України 
та особливості їхнього вивчення в умовах сучасних ЗНЗ та ВНЗ України», метою якої є 
дослідження актуальних проблем розвитку приватних і публічних галузей права України 
в процесі реформування правової системи держави; з’ясування особливостей становлен-
ня правових інститутів цивільного, сімейного, кримінального, адміністративного права; 
висвітлення найбільш оптимальних та ефективних методів прийомів та форм роботи з 
молоддю у процесі опанування правознавчих курсів в умовах сучасних закладів середньої 
та вищої освіти України.

К. Б. Пивоварська

КУЛЬЧІЙ Олег Олександрович (11.08.1982, м. Полтава) – 
викладач ПНПУ в 2004-2007 рр.

У 2005 р. закінчив історичний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного імені В.Г. Короленка (2004 р., спеціаліст, 
спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, вчитель 
історії та правознавства»; 2005 р. магістр, «Педагогіка і методи-
ка середньої освіти. Історія»); у 2008 р. – Київський університет 
права НАН України (спеціаліст, «Правознавство», спеціаліза-
ція – «Цивільне та трудове право»). 

У 2008-2012 рр. – здобувач відділу проблем цивільного 
трудового та підприємницького права Інституту держави ім. 
В.М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук 
(2013 р.). Тема дисертації: «Правове регулювання договірних 
відносин обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-

відальності власників наземних транспортних засобів».
У 2003-2004 рр. працював старшим лаборантом «творчої майстерні історичного фа-

культету» ПДПУ імені В.Г. Короленка; у 2004-2006 рр. – на посаді асистента, а в 2006-2007 
рр. – старшого викладача кафедри правознавства ПДПУ імені В.Г. Короленка. Викладав 
курс «Теорія держави і права»; вів семінарські заняття з навчальних дисциплін: «Істо-
рія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Конститу-
ційне право» (для студентів історичного факультету); «Правознавство» (для студентів 
історичного, фізико-математичного факультетів, факультету технологій та дизайну та 
факультету фізичного виховання).

З 2007 р. – у Полтавському університеті споживчої кооперації України (з 2010 р. – Ви-
щий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»): 
на посадах старшого викладача (2007-2013), а з 2014 р. – доцента кафедри правознавства.

Був членом Ради молодих учених історичного факультету (2007 р.), вченої ради 
історичного факультету (2006–2009 рр.), учасником пісенно-фольклорного гурту «Че-
брець» (1999–2005 рр.).
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Відзначений Почесною грамотою Виконавчого комітету Полтавської міської ради 
(2001), Подякою Полтавського міського голови (2015) тощо.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Укладач: Л.М. Булава
ЛАВРИК Галина Володимирівна (19.01.1968, с. Сакуниха 

Недригайлівського р-ну Сумської обл.) – перший завідувач ка-
федри правознавства, кандидат історичних наук (1996), доцент 
(2001), доктор юридичних наук (2008), професор (2014).

Закінчила з відзнакою ПДПІ імені В.Г. Короленка (1989) за 
спеціальністю історія з присвоєнням кваліфікації і звання учи-
теля історії і суспільствознавства; Київський університет права 
НАНУ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфіка-
цію юрист (2012).

Працювала на історичному факультеті  ПДПІ (ПДПУ) іме-
ні В.Г. Короленка в 1990-2002 як старший лаборант, асистент, 
старший викладач, доцент; навчалася в аспірантурі. Тема дис-
ертації: Політика Радянської держави щодо православної цер-
кви в Україні (1917-1923 рр.): історико-економічний аспект: 

Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г.Королен-
ка. – Полтава, 1996. Будучи активним учасником становлення та одним із засновників 
кафедри правознавства, її першим завідувачем (2004-2006 рр.) доклала чимало зусиль до 
формування кадрового складу, навчально-методичного забезпечення, іміджу цієї кафе-
дри як правової школи. Водночас працювала над дисертаційним дослідженням. (Перша 
в Полтавській області дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук була виконана на тему «Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і 
діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919-1929 рр.)» зі спеціальності 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (2008)). 

Вольовий характер, витримка, свідома зацікавленість і готовність нарощувати потен-
ціал колективу кафедри з підготовки правників в регіоні дозволили «вистояти» в конфлік-
ті з адміністрацією факультету та продовжити справу з 2007 р. – в Полтавському коопе-
ративному інституті (у 2010 р. перейменованому на Полтавський університет економіки і 
торгівлі); з 2008 р. – завідувачем кафедри правознавства. До роботи в цьому закладі вищої 
освіти залучила ряд науково-педагогічних працівників, які працювали в ПНПУ імені В.Г. 
Короленка: О.О. Кульчій, В. В. Стрілець, Г.В. Терела, Т.О. Харченко, С.М. Ляхівненко та 
інші. Виступає керівником проектної групи (гарантом освітньої програми), члени якої за-
безпечують підготовку фахівців зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) рівнями, а також зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» за другим (магістерським) рівнем (освітня програма «Публічне адміні-
стрування») на юридичному факультеті інституту ЕУІТ ПУЕТ.  

Здійснювала наукове керівництво та консультування з підготовки та захисту низки 
кандидатських та докторських дисертацій.

Укладач: Л.М. Булава

ЛОБАЧ  Катерина Василівна (10.06.1962, с. Лобачі Решети-
лівського р-ну Полтавської обл.) – учений-історик, правозна-
вець, кандидат історичних наук (1994), доцент (2006).

Закінчила Решетилівську СШ (1979), Полтавський держав-
ний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка (1984), аспіран-
туру Інституту історії України НАН України (1992), докторан-
туру Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка (2009). Викладала історію в Друголиман-
ській восьмирічній школі Решетилівського району (1979 – 1980), 
в СШ № 26 м. Полтави (1984 – 1986). На викладацькій роботі з 
1986: Полтавський державний педагогічний інститут імені  В.Г. 
Короленка (нині національний педагогічний університет) 1986 
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–1989, 1993 – 1997;  Полтавський військовий інститут зв’язку 1997 – 2006, доцент кафедри 
суспільних наук (2006); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 
Короленка - доцент кафедри правознавства у 2009-2018 рр. Завідувачка аспірантурою 
ПНПУ імені В.Г. Короленка з 2017 р.

Коло наукових зацікавлень: державна політика щодо селянства 20 – 30-ті роки ХХ ст., 
історія судових і правоохоронних органів.

Б. М. Бездітько

НАГОРНИЙ  Віталій Віталійович (12.05.1986, с. Мартинів-
ка, Гадяцького р-ну Полтавської обл.) – історик, правознавець, 
кандидат історичних наук (2013), доцент (2014).

Закінчив Петрівсько-Роменську ЗОШ І-ІІІ ступенів (2003), 
історичний факультет Полтавського державного (нині – на-
ціонального) педагогічного університету імені В. Г. Королен-
ка (2008), Харківський національний університет внутрішніх 
справ (2010), аспірантуру Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка (2011). Із 2008 року 
в Полтавському державному (нині – національному) педаго-
гічному університеті імені В.Г. Короленка асистент кафедри 
історії України, асистент кафедри правознавства (2008-2014), 
доцент цієї ж кафедри (2014-2018). Керівник гуртка «Приватне 

право та основи юридичної деонтології» позашкільного навчального закладу Полтав-
ської обласної ради «Полтавської обласна Мала академія наук учнівської молоді».

У колі наукових інтересів – конфесійна політика Російської імперії у ХІХ столітті, 
розвиток приватного та публічного права на українських землях у період нової та новіт-
ньої історії України.

О. О. Штепа

НОЧОВНИЙ  Юрій Володимирович (8.02.1983, с. Попівка 
Карлівського р-ну Полтавської обл.) – викладач ПНПУ в 2008-
2013 рр.

Навчався на історичному факультеті Полтавського держав-
ного педагогічному університету імені В.Г. Короленка за спеці-
альністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», ста-
ціонарна форма (2000-2006), та у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ за напрямом підготовки «Пра-
во» (заочно, 09.2007-05.2010). 

Викладав історію та основи правознавства в професій-
но-технічному училищі №50, м. Карлівка (08.2006-09.2008).

Асистент кафедри правознавства ПНПУ імені В.Г. Коро-
ленка (08.2008-09.2012);  навчався в аспірантурі кафедри історії 

України нашого ЗВО (10.2010-09.2013), досліджував статевовікову структуру населення 
м. Пирятин у ХVІІІ столітті.

Працював у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського: науко-
вим співробітником експозиційного відділу археології (2014), завідувачем сектору пере-
сувних і стаціонарних виставок науково-дослідного експозиційного відділу народознав-
ства (01.2015 - 07.2016).

Призначений начальником Карлівського бюро Першого полтавського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (08.2016), а з 06.2018 року – 
начальником відділу представництва цього центру в Полтаві.

Укладач: В.С. Сушко
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ПИВОВАРСЬКА Каріна Борисівна (7.07.1962, м. Баку, 
Азербайджан) - кандидат історичних наук (2004), доцент (2011), 
викладачка ПНПУ імені В.Г. Короленка в 2001-2018 рр.

Закінчила середню школу №59 м. Баку (1979),  історичний 
факультет Азербайджанського (нині Бакинський) державно-
го університету (1984); аспірантуру Полтавського державного 
(нині національного) педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка (2001).

У Полтавському державному педагогічному інституті імені 
В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет): 
бібліотекарка (1992-1998), аспірантка (1998-2001), асистентка 
(2001-2004), ст. викладач (2004-2005), доцент (з 2005), завідувачка 
кафедри правознавства (2014-2018).

З 09.2018 р. – викладачка Полтавського кооперативного коледжу.
Коло наукових інтересів: трудове право, право соціального забезпечення, освітнє 

право, історія вірмен в Україні.
Т. В. Жалій

ПОТАПОВ Олексій Миколайович (07.05.1981, м. Потсдам, 
Німеччина) – історик, правознавець. 

Народився в сім’ї військовослужбовця. Закінчив ЗОШ №6 
м. Полтави (1998), історичний факультет Полтавського держав-
ного (нині – національного) педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка (2003) за спеціальністю «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Історія» (із відзнакою).

Навчався в аспірантурі Полтавського державного (нині – 
національного ) педагогічного університету імені В.Г. Коро-
ленка (2004–2007) за спеціальністю – 07.00.01. Історія України. 

Із 2003 року (із перервою) працює в Полтавському держав-
ному (нині – національному) педагогічному університеті імені 
В.Г. Короленка асистентом кафедри політекономії. Після ство-
рення у 2004 році кафедри правознавства працює асистентом, 
а згодом старшим викладачем останньої.

У колі наукових інтересів – місцеве самоврядування, історія права.
Узяв участь у роботі понад 20 наукових та науково-практичних конференціях різного 

рівня. Географія праць дослідника охоплює українські (Донецьк, Запоріжжя, Київ, Лу-
ганськ, Ніжин, Одеса, Полтава, Суми, Черкаси) й закордонні (Росія, Польща) видання.

В. В. Нагорний

ПУШМІН Едуард Андріанович (17.05.1938, м. Барнаул Ал-
тайського краю, тепер Російська Федерація – 10.1990, м. Київ) – 
радянський  правознавець, доктор юридичних наук з 1974 р., 
професор  з 1976 р. Професор ПДПІ в 1984-1986 рр.

Закінчив у 1962 р.  з відзнакою юридичний факультет Ро-
стовського державного університету, а потім – аспірантуру в 
цьому ж закладі (захистив у 1966 р. кандидатську дисертацію 
«Посредничество в международном праве»). 

У Тартуському університеті в 1974 р. захистив докторську 
дисертацію «Примирительная процедура в международном 
праве».

Працював викладачем, доцентом Ростовського (1963-1969), 
Калінінградського (1969-1973), зав. кафедрою  Північно-Осе-

тинського (1973-1975), Івановського (1975-1979) і Ярославського (1979-1984) державних 
університетів.
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Із 1984 по 1986 р. працював професором кафедри загальної історії Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка. Був хорошим лектором  з основ 
радянського права, але не знайшов спільної мови з тодішнім керівником інституту.

Після Полтави працював у  Ніжинському педінституті  (1984-1987) і Волгоградсько-
му університеті  (1987-1988). 

Зловживав алкоголем. Загинув за трагічних обставин.
Був знаним ученим у сфері міжнародного права.
Джерело: Пушмин Эдуард Андрианович // Видные ученые-юристы России (вторая полови-

на XX в. : энцикл. слов. биографий / под ред. В. М. Сырых. – М., 2006. 

Укладач: Л.М.Булава

ТЕРЕЛА Галина Василівна (26.03.1971, смт. Оржиця Ор-
жицького району Полтавської області).

У 1988–1993 рр. навчалася на історичному факультеті Пол-
тавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Ко-
роленка за спеціальністю «історія і право» (присвоєно квалі-
фікацію спеціаліста – учителя історії і права). Здобула другу 
вищу освіту в Національному університеті «Юридична акаде-
мія України імені Ярослава Мудрого» за освітньо-професійною 
програмою спеціаліста (спеціальність «Правознавство»); при-
своєно кваліфікацію юриста-спеціаліста.

Лаборант кафедри всесвітньої історії (1993-1994), асистент, 
старший викладач, доцент кафедри політекономії (2000-2004), 
доцент кафедри правознавства (2004-2008) ПДПУ імені В. Г. Ко-

роленка. У 2007-2008 рр. – завідувач кафедри правознавства ПДПУ імені В. Г. Короленка.
У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі кафедри історії України ПДПІ імені В. Г. 

Короленка. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію в Запорізькому державному 
університеті на тему «Аграрна політика Української держави П. Скоропадського» зі 
спеціальності 07.00.01 – історія  України (наук. керівник д. і. н., проф. Нестуля О. О.) і 
здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2005 р. отримала вчене звання 
доцента кафедри правознавства.

З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри правознавства Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладає навчальні 
дисципліни «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Юридична техніка 
та складання процесуальних документів», «Державні стандарти освіти та національне 
освітнє законодавство».

Є автором близько 90 наукових і науково-методичних праць. Сфера наукових інте-
ресів: теорія та історія трудового права.

Укладач: Т.А. Непокупна 

ХАРЧЕНКО Тетяна Олексіївна (01.08.1970, м. Орджонікід-
зе, тепер – м. Покров Дніпропетровської області) - кандидат іс-
торичних наук (2001), викладачка ПНПУ імені В.Г. Короленка 
в 1994-2008 рр.

У 1987–1992 рр. навчалася на історичному факультеті Пол-
тавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Коро-
ленка за спеціальністю «історія і радянське право» (присвоєно 
кваліфікацію спеціаліста і звання «учителя історії, радянсько-
го права та суспільствознавства»). Здобула другу вищу освіту в 
Полтавському інституті економіки і права Університету «Укра-
їна» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (спеціаль-
ність «Право»); присвоєно професійну кваліфікацію «Юрист».

У 1992–1994 рр. працювала на посаді вчителя історії гімназії 
№ 32 міста Полтави.
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Асистент кафедри соціально-політичних дисциплін (1994-1997), асистент, старший 
викладач, доцент кафедри політекономії (1997-2004), доцент кафедри правознавства 
(2004-2008)  ПДПУ імені В.Г. Короленка.

У 2003-2008 рр. – заступник декана історичного факультету ПДПУ імені В.Г. Короленка.
У 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі кафедри історії України ПДПІ імені В.Г. Ко-

роленка. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію в Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна на тему «Становлення місцевих органів виконавчої 
влади та самоврядування в Українській державі (квітень – грудень 1918 р.)» зі спеціаль-
ності 07.00.01 – історія  України (наук. керівник д.і.н., проф. Нестуля О.О.) і здобула 
науковий ступінь кандидата історичних наук.

З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри правознавства Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладає навчальні 
дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності», «Основи права в управлін-
ні», «Право (Трудове право. Господарське право)», «Політологія». За сумісництвом - ви-
кладачка правових дисциплін Полтавського кооперативного коледжу.

Є автором понад 60 наукових і науково-методичних праць. Сфера наукових інтере-
сів: історія держави і права України; правове регулювання муніципальних і туристич-
них відносин.

Укладачі: О.М. Мащенко, О.Ю. Булава

ШТЕПА Олексій Олександрович (4.07.1983, м. Полтава)  – 
викладач ПНПУ імені В.Г. Короленка в 2007-2015 рр. 

У 2000 році закінчив середню школу № 37 м. Полтави. У 
2005 році закінчив історичний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і от-
римав вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика се-
редньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії 
і правознавства. У 2006 році закінчив магістратуру історичного 
факультету Полтавського державного педагогічного універси-
тету імені В.Г. Короленка та отримав вищу освіту за спеціаль-
ністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»;  здобув 
кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії. У 
2011 році закінчив Національну юридичну академію України 

імені Ярослава Мудрого і отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здо-
був кваліфікацію юриста. З 2015 року навчається в аспірантурі кафедри філософії Пол-
тавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З 2007 по 2015 роки працював на посадах асистента та старшого викладача кафедри 
правознавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Коро-
ленка. Під час роботи на кафедрі викладав правознавство, конституційне право, правові 
основи освітянської діяльності, римське право, господарське право.

У 2015-2016 рр.  працював на посаді вчителя історії гімназії № 6 м. Полтави. Із 2017 
р. - на посаді викладача правознавства Полтавського професійного ліцею транспорту та 
Полтавського кооперативного коледжу.

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, теорія та філософія 
права, соціальна філософія та філософія історії. 

К. Б. Пивоварська

ЧУЙКО Віктор Самійлович (1870, с. Диканька Полтавської губернії – ?) – викладач 
правничих дисциплін, громадський діяч часу української національної революції.

Народився в родині службовців. У 1895 році закінчив правничий факультет Петер-
бурзького університету. 

До 1920 р. – викладач  комерційного училища імені О.Бауера (нині – будівля школи 
№4 м. Полтави). 



ПНПУ імені В.Г.Короленка – 105

258

У часи Української національної революції активно включився в громадську діяль-
ність, був  членом правління полтавської «Просвіти», а з початку осені 1919 року – її 
очільником.

Упродовж 1920-1921 років працював викладачем історико-філологічного факульте-
ту полтавського товариства «Просвіта», викладав курс «Історії держави і права». Упро-
довж 1921-1922 років викладав правознавчі навчальні дисципліни «Державне право», 
«Історія права», «Теорія права у зв’язку з радянською конституцією» в Полтавському 
педагогічному інституті, а також в перші роки існування Полтавського інституту на-
родної освіти.

Про його діяльність у 1922-1928 роках відомо мало. Знаємо, що з 1924 р. був членом 
Полтавського наукового товариства при ВУАН (очолюваного В.О. Щепотьєвим).  

Був заарештований 24 вересня 1929 р. в Диканьці (зазначено, що в той час не мав 
роботи). Йому було надано статусу підозрюваного й обвинуваченого за ч. 1 ст. 54 Кримі-
нального кодексу УРСР та звинувачено в «контрреволюційній діяльності». Щодо нього 
було обрано запобіжний захід – утримання під вартою у зв’язку з ухилянням від слід-
ства й суду. 

У протоколах допитів Віктор Самійлович заперечував будь-які факти, які йому ін-
кримінувалися як злочин. Чуйко В.С. був засуджений Особливою нарадою при Колегії 
ДПУ УСРР 6 березня 1930 р. за ст. 54-10 КК УСРР до 3 років позбавлення волі. І лише 5 
квітня 1990 року був реабілітований Полтавською обласною прокуратурою.

Про його подальшу долю укладачам нічого не відомо. 
Джерело: Чуйко Віктор Самійлович. Запис 178020 //  Національний банк даних жертв по-

літичних репресій радянської доби в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
www.reabit.org.ua/nbr/?ID=178020; Чуйко В.С. 10870-С // Архів СБУ в Полтавській області.

Укладачі:   В.В. Нагорний, Т.В. Жалій, Л.М. Булава 


