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ском борзенском суд± равно и на ун±версалы и патентовъ на чины даннихъ 
и освид±телствованнихъ в списки брата его родного Стефана Тарасевича 
показанние 

 Обозний полковий Данило Тарасевичъ и войсковий товаришъ Стефанъ Та-
расевичъ о дворянств± предковъ представилы копии трехъ малороссийскихъ 
гетманов ун±версаловъ о надаче асаулъ полковому и бунчуковому товарищу 
Иосифу Тарасевичу за службы мелницъ и протчого по реестру въ 15 ти но-
мерах написанному и в копияхъ патентовъ и протчихъ документах показан-
нихъ и во ономъ поясненнихъ и в подл±нники сообщено писанних на двох 
листах 2 

 Сотникъ Якимъ Тарасевичъ и синъ его Алекс±й Тарасевичъ в доказателство 
дворянства сообщили при списках абшиты писание на трохъ листахъ 3 

 Капитан Иванъ Тарасевич о чин± своемъ представилъ патентъ съ атестата-
мы, а о дворянстве предковъ его сослался на им±ющиеся в нихъ ун±версалы 
и протчие о пород± доказателства с ко±хъ атестатовъ и патентовъ сообщил 
копии писание на семы листахъ 7 

 
1784 года июля И прописаніи документи принялъ и росписался Степанъ Тарасевичъ 

 
Фонди Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського, інв. № Ал 926, арк. 1-6 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
_______________ 
 
* Так в оригіналі. Ймовірне помилкове написання двічі імені. 
** Так в оригіналі. Очевидна помилка в імені гетьмана Данила Апостола. 
 
 

Геннадій  ДУДЧЕНКО  
(Ніжин) 

Валерій  ШПИТЯК  
(Ніжин) 

 
Ніжинська фельдшерсько-акушерська школа у 1941-1943 роках  

(за архівними матеріалами)* 
 

До числа освітніх закладів, які з дозволу нової окупаційної адміністрації відновили 
свою роботу в Ніжині у вересні 1941 р., увійшла і Ніжинська фельдшерсько-
акушерська школа. Освітня політика окупантів передбачала відродження тих навча-
льних закладів, які б забезпечували підготовку медичних працівників, потрібних, у 
першу чергу, для підтримки санітарного порядку в прифронтовому тилу та в окупова-
ній зоні. На Чернігівщині, крім Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи, в час 
окупації працювали медична школа м. Чернігова та Прилуцька фельдшерсько-
акушерська школа. Подібні навчальні заклади були створені практично в усіх облас-
тях окупованої України, сформувавши, відтак, досить потужну мережу.  
                                                 
* Публікація була підготована в рамках реалізації науково-дослідного проекту кафедри історії України 
Ніжинського державного університету “Ніжин та Ніжинщина в період другої світової війни”. 
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Не зважаючи на вищезазначене медична освіта в Україні періоду нацистської окупації 
досі не була предметом окремих історичних досліджень. Практично не представлена ця 
проблем і на рівні краєзнавчих розвідок. Так, Ніжинська фельдшерсько-акушерська 
школа лише згадується в публікаціях у місцевій пресі, а також у статтях І. Гавриленко.  
Між тим, фонд Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи є одним із найбільш 

потужних у відділі Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині. Він нарахо-
вує 184 архівні справи. Серед них можна виокремити кілька груп, які стосуються тих 
або інших аспектів діяльності школи: 

1. Особові справ учнів, що навчалися у цій школі впродовж окупаційного пе-
ріоду (126 справ (67 %)). 

2. Справи, які стосуються навчальної діяльності школи (24 справи (13  %): на-
правлення учнів на практику та класні журнали).  

3. Справи, які стосуються фінансового становища школи (13 справ: фінансові 
звіти, рахунки, акти, розписки, листування з фінансовим відділом міської 
управи, журнали обліку квитанцій, бухгалтерську документацію, корінці 
про сплату внесків за навчання тощо). 

4. Справ із листуванням школи з різними установами м. Ніжина (4 справи: ли-
стування дирекції школи з комендантом міста, міською управою, інспекту-
рою та біржею праці, відділом народної освіти та відділом охорони здо-
ров’я, санстанцією, відділом харчування й іншими). 

5. Справи, які стосуються господарської діяльності школи (3 справи: угоди й 
акти про проведення різних господарчих робіт, акти огляду приміщень шко-
ли, акти на придбання і використання палива, господарського реманенту, 
будівельних матеріалів тощо). 

6. Справи, які стосуються кадрового забезпечення діяльності школи (3 справи: 
штатний розпис, відомості на виплату заробітної платні, заяви про прийом 
на роботу та звільнення). 

7. Справи, які стосуються адміністративної сфери (3 справи: книги наказів ди-
ректора школи, витяги з наказів відділів охорони здоров’я та народної осві-
ти, заяви про прийом на навчання). 

Публікація має на меті через документи дати загальну характеристику діяльності 
Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи в 1941-1943 роках. Зокрема, з потуж-
ного масиву документів відібрані ті, що відображають процес створення школи (№ 1, 
2, 4, 22), кадрове забезпечення учительського й адміністративного складу (№ 5, 16, 20, 
22), структуру та наповненість учнями (№ 8, 34), режим роботи школи, закриття шко-
ли на карантини та у зв’язку із зайняттям приміщень військовими частинами (№ 26, 
28, 30, 31, 32), бюджет школи, її фінансове становище, оплату навчання учнями (№ 3, 
22), навчальні плани, організацію навчального процесу та практики (№ 9, 35), дозвіл-
ля та дисципліну учнів (№ 24, 7, 10, 19, 21, 25, 29, 35), санітарний стан (№ 6, 14), стан 
приміщень школи та господарчі проблеми школи (№ 12, 13, 18). 
При публікуванні документів збережено пунктуацію, стилістичні й лексичні особ-

ливості оригіналу. За можливості також збережено схему документу. 
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№ 1 – листопад 1941 р. – м. Ніжин. – Чернетка клопотання про відкриття в м. Ніжині 
фельдшерсько-акушерської школи 

 
Пану Коменданту м. Ніжина. 

Цим ходатайствуєм про дозвіл відкрити в місті Ніжині Фельдшерсько-акушерську школу. 
Школа готовить лікарськіх помічників, та акушерок для подання допомоги породілям. Є се-

редній медичний заклад. 
В школі до війни навчалось учнів. З них 98 % Українці 
При регістрації для продовження навчання з’явилось 250 учнів. Крім того поступило багато 

заяв тих що бажають учитись в школі. 
Шкільне приміщення відремонтоване і цілком придатне до навчання. 
Анатомічний та хімічний кабінети обладнані. На весь сезон школа забезпечена паливом. 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 5, арк. 10. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 2 – листопад 1941 р. – м. Ніжин. – Записка про предмети та викладачів фельдшерсько-
акушерської школи 

 
Дисципліни що викладаються в школі, це спеціальні, як то: 
фізика, хімія, математика; анатомія; фізіологія, патологія, хірургія, акушерство. хвороби 

очей, інфекційні та дитячі хвороби. фармакологія. 
Коротки програми додаємо. 
Викладачі в школі: це лікарі та учителя м. Ніжина, Українці. 

Завідувач Ніжинським 
відділом Народної Освіти 

/пан Чічківський/ 
 

Директор школи 
/лікар Бобок/ 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 5, арк. 11. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 3 – листопад 1941 – м. Ніжин – Записка про фінансування фельдшерсько-акушерської 
школи 

 
Пану старості м. Ніжина. 

Згідно наказа Німецького командувача(?) ціни а також різні виплати залишаються за станом 
на 10/VII 1941р. 
Ніжинська Фельдшерсько акушерська школа була на державному бюджеті, і покриття ви-

трат платою за навчання становило 20 %. (плата на рік дорівнювал. 150 крб.) 
От-же коли школа не буде на держ Бюджеті то плата за навчання на рік дорівнюватиме 750 крб. 
Школа розрахована на широкі кола населення і при цінах і окладах за станом на на 10/VII 

41р платити таку велику сумму за навчання більшість населення не зможе 
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От-же і школа без дотації існувати не зможе. 
На грудень м[ісяц]ц 1941р просимо дати дотацію в суммі 10824 крб 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 5, арк. 9. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 4 – 23 листопада 1941 р. – м. Ніжин. – Наказ про відкриття фельдшерсько-акушерської 
школи та призначення директора 

 
Наказ № 1 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 
від 23 листопаду 1941 року 

Згідно з розпорядженням Німецької Фельдкомендатури за № AZ 65 IV в./Не/Ра від 23/XI. 
1941р. Ніжинська Фельдшерсько-Акушерська школа одержала дозвіл на відкриття школи, на 
продовження в ній навчання. 
На директора школи, згідно цього розпорядження, призначено мене. 

Директор школи Лікар (підпис) /Бобок/ 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 1. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 
№ 5 – 24 листопада 1941 р. – м. Ніжин. – Наказ про призначення викладачів і технічних 

робітників фельдшерсько-акушерської школи 
 

Наказ № 2 
 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 
від 24 листопаду 1941 року 

Для викладання дисциплін в Ніжинській фельдшерсько-акушерській школі призначаю таких 
викладачів: 
Німецька мова ........................... Замислова Олена Дмитрівна 
 " " ..............................................Духанова Калерія Федорівна 
Українська мова і література ...Костенецький Георгій Овсійович 
Математика................................Соломаха Антон Матвійович 
Фізика.........................................Лукаш Григорій Данилович 
Хімія ........................................... Балабай Параска Петрівна, 
Латинська мова .........................Духанов Олексій Арефійович 
Анатомія ....................................Крачківська Іна Олександрівна 
 " " .............................................. Богдан Олена Іванівна 
Патологічна анатомія................Ведель Любов Олексіївна  
Хірургія ......................................Супряжинський Володимир Миколайов. 
 " " ..............................................Коростиленко Таїса Моісіївна 
Фармакологія............................. Бобок Євгенія Омел’янівна 
Інфекційні хвороби ................... Тихоновський Порфирій Федорович 
Внутрішні хвороби....................Лях Віра Степанівна 
Акушерство ............................... Іваненко Варвара Іванівна 
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Дитячі хвороби ..........................Кривець Марія Федорівна  
Очні хвороби..............................Шумицька Євдокія Сергіївна 
На Завуча школи призначити Балабай Параскеву Петровну. 

II 
Технічний апарат школи призначаю в такому складі: 
1. Бухгалтер ............................Литвинова Марія Іванівна 
2. Секретар школи ..................Товстолес Лисавета Михайлівна, 
3. Бібліотекар ..........................Балабай Олена Андріївна 
4. Лаборант .............................Козлов Олексій Єлісейович 
5. Зав господарством ..............Богдан Федір Данилович, 
6. Швейцар ..............................Куранда Григорій Романович 
7. Паливник.............................Ручка Спиридон Андропович 
8. Техробітниці: .....................Новгородська Зінаїда Андріївна, 
9.  " " .......................................Прощенко Марія Федорівна 
10.  " " .......................................Луговець Федора Парамонівна 
 
Директор-Лікар (підпис)/Бобок) 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 1. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 6 – 16 грудня 1941 – м. Ніжин. – Повідомлення про захворювання на висипний тиф 
серед учнів фельдшерсько-акушерської школи і заходи щодо попередження хвороби 

 
Нежинская городская центральная амбулатория  
“16” декабря 1941 
Базарная 2 

Директору Нежинской Медшколы 
 
В связи с появившимися в среде студентов Медшколы случаев заболеваний сыпным тифом 

ставлю Вас в известность, что студенты не прошедшие санобработки не будут допущены к 
практикуму, а поэтому каждый из них должен пред’являть соответствующую справку. 

 
Зав амбулаторией (підпис) 

Резолюція: 
Зав Мед Школи 
Терміново пошліть студентів на дезінфекцію та договоріться з сан станцією про одер-

жання справок.  
Директор школи (підпис) 
16/XII 41р. 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 5, арк. 3. 
Рукопис. Оригінал. 
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№ 7 – 19 грудня 1941 р. – м. Ніжин. – Наказ про правила користування книжками 
бібліотеки фельдшерсько-акушерської школи 

 
Наказ № 8 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-акушерської школи 
від 19 грудня 1941 року 

Користуватись книжками учням Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи дозволяється 
виключно тими, на яких є дозвіл Завуча школи та нова печатка.  
Всі інші книжки до користування заборонені і їх обов’язково треба здати в бібліотеку шко-

ли. Винних в невиконанні цього наказу буде притягнуто до суворої відповідальності, аж до 
виключення зі школи, з передачею справи до поліції. 

Директор-Лікар (підпис)/Бобок) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 6. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 8. – 1942 р. – м. Ніжин. – Загальні відомості про фельдшерсько-акушерську школу 
 

Відомості  
Ніжинської Фельдшерсько-акушерської школи 

 
Кількість учителів Кількість учнів 

I-х курсів II-х курсів III-х 
курсів 

Разом 
по 

школі Назва 
школи 

К
іл
ьк
іс
ть

 гу
рт
ів

 

Загаль-
но-

освітн. 
дисцип-
лін 

Ме-
дич-
них 
дис-
цип-
лін 

Викла-
дачів 

нім. мо-
ви, коли 
вони не 
ведуть 
класів 

Директор 
школи, зві-
льнений 

від ведення 
класу Ра

зо
м 
уч
ит
ел
ів

 

         

42 38 42    32 31 Фельд-
шерсь-
ко-

акушер-
ська 

9 5 14 2 1 23

122 132 63 

 
 
 

317 

       107 121 63 291 

  
Директор Балабай 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 6, арк. 19. 
Рукопис. Оригінал. 
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№ 9 – 1942 р. – м. Ніжин. – Навчальний план фельдшерсько-акушерської школи 
на друге півріччя 1942/1943 навчального року 

 
Учбовий план 

Фельдшерсько-акушерської школи на друге півріччя 1942-43 навч. р. 
Термін начання 3 роки 

Учбовий рік 39 тижнів. Учбовий тиждень 34 учбов. години 
II-е півріччя 22 учбов. тижнів. На період з 1.1.43р. по 30.VII.43р. 

 
число годин і тижнів  

I курс II курс III курс 
Разом 

Число тижнів теоретичних і учбово-практичних 21 21 18 

Число тижнів іспитів … 1 1 4 

 
66 

Учбових годин, включаючи іспити 748 748 748 2244 
 
Години теорії та практики на період з 1.1.43р. Згідно учбового плану 
 

Теорія Практика 
 Груп Бригад На 

групу Разом На бри-
гаду Разом 

1 курс Зуболікарського відділу 1 - 748 748 - - 

1 курс Фармацевтичного відділу 1 - 748 748 - - 

1 курс Акушерського відділу 1 - 748 748 - - 

II курс Зуболікарського відділу 1 3 460 460 288 764 

II курс Фармацевтичного відділу 1 3 430 430 318 954 

II курс Фельдшерського відділу 1 3 520 520 228 684 

II курс Акушерського відділу 1 3 414 414 334 1002 

III курс Фельдшерського відділу 2 6 374 748 374 2244 

Разом 9 18 - 4816 - 5648 

 
Груп 9 
Бригад 18 
Годин теорії 4816 
Годин практики 5648 

Директор школи (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 25, арк. 10. 

Рукопис. Оригінал. 
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№ 10 – 26 січня 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про виключення студентів із фельдшерсько-
акушерської школи 

 
Наказ № 13 

Директора Ніжинської Ф/а школи 
від 26 січня 1942 року 

Учнів школи, які протягом тижня не відвідують занять в школі і не подали пояснення про 
поважні причини до цього, з школи виключити за прогул, а саме: 
Горову Надежду Сергіївну – 2 фельдшерський курс 
Бублик Уляну Кузьмовну – 1 фельдшерський курс 
Погорілко Ніну Максимівну – 1 фельдшерський курс 
Кріпта Приську Михайловну  — " — 
Вербу Миколу Петровича  — " — 
Бойко Івана Дмитровича  — " — 
Кушніра Михайла Кириловича  — " — 
Вольга Настю Степановну  — " — 
Півторацького Івана Михайловича — " —  

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 7 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 11 – лютий 1942 р. – м. Ніжин. – Відомість про виконання оперативного плану 
за січень 1942 р. 

 
Відомість 

про виконання оперативного плану за січень міс. 1942 року 
Ніжин. Фельдшерсько-акушерська школа 

 

План 
Показники Пересічно-річний На кінець звітного 

місяця 

Фактично 
виконано 

Кількість класів 1-4    
 ” учнів    
 ” учителів    
 ” іншого персоналу    
 ” класів спец. шкіл   9 
 ” учнів   268 
 ” вчителів   18 
 ” іншого персоналу   14 
Одержано плати на навчання   9660 
Здано в касу фінвідділу   9660 
інші надходження 
/вказати які саме/ 

   

Здано до каси фінвідділу    
 

Керівник підприємства Бухгалтер (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 14, арк. 1. 

Машинопис. Оригінал. 
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№ 12 – 16 березня 1943 р. – м. Ніжин. – Акт про прийняття виконаної художником 
С. Болбинським вивіски для фельдшерсько-акушерської школи 

 
Акт № 53 

1942 г марта 16 дня 
Завхоз Нежинской фельдшерско-акушерской школы Богдан в присутности службовцев вище 

названной школи швейцара Куранди Р. та службовця лаборанта Козлова О. с одной сторони та 
с другой сторони работник ходожник житель г. Нежина ул. Почекина (?) д. № .10. Болбинскій 
С. склали цього акта в тим що вище названий робитник художник зробив таку роботу: а саме 
написав на вивеске одну строку бронзового цвета на Немецькій мови. для фельдшерско-
акушерской школи за сумму тридцать (30.) руб. Яку вище названна школа повинна оплатить в 
чем и составлено цього акта 
 

завхоз Богдан 
16/III-42г. 
присутни {Куранда и Козлов 
гроши одержав художник {Болбинский. 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 13, арк. 60. 

Рукопис. Оригінал. 
 

 
№ 13. – 25 квітня 1942 р. – м. Ніжин. – Акт про огляд і планування ремонту даху 

приміщення фельдшерсько-акушерської школи 
 

Акт 
1942 г. апреля 25 дня мною техником Киреевым И.В. произведен осмотр крыши на здании 

медшколы, находящейся по Пожарной ул. и установил 
Крыша на части здания, над которой установлена пожарная вышка, местами побита а мес-

тами закрои листов разошлись, вследствии чего крыша имеет большую течь. Вода заливает во 
время дождя кабинеты медшколы. 
Необходимо произвести перекрытие железной кровли над этой частью. Площадь крыши по-

длежащей перекрытию с добавлением до 20 % кровельного железа – 16*18 = 284+30 %=329 м2.  
Не произведя этой работы от дальнейшей течи будет гнить чердачное перекрытие. 
Ориентировочная стоимость этих работ 1400 руб.  

Техник жилотдела (підпис) – /Киреев/ 
 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 6, арк. 14. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 14 – 24 травня 1942 р. – м. Ніжин. – Акт про санітарний огляд приміщень і студентів 
фельдшерсько-акушерської школи 

 
Акт. 

24/IV 42г. мною сан-фельдшером Подлобко обследована фельдшеро акушерская школа. Ос-
мотрено помещение школи и осмотрены студенты на завшивленность(?). 
Виявлено: в помещении школи чисто(?), есть бак с водой и краном 
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Среди студентов нашла только у четырех студентов насекомых (?). 
Предложено: Заменить кран в баке фонтанным краном 

Сан-фельдшер Подлобко 
Зав. уч. Балабай 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 6, арк. 13. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 15 – 2 червня 1942 р. – м. Ніжин. – Клопотання про дозвіл розклеїти оголошення 
щодо набору до фельдшерсько-акушерської школи 

 
Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа 
2 – VI 1942р. 
№ 81 

Пану Старості м. Ніжина 
Додаючи до цього зразок об’яви про набір учнів. Ніжинська Фельдшерсько-акушерська 

школа просить Вашого дозволу розклеїти їх по городу. 
 

Директор (підпис) 
Резолюція:  
Дозволяю  
Голова міста Ніжина (підпис) 
2/VII 42р. 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 15, арк. 25. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 16 – 31 серпня 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про призначення викладачів і початок 
навчального року в фельдшерсько-акушерській школі 

 
Наказ № 47 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської Школи 
від 31 серпня 1942 року 

На викладання технології в школі призначити гр. Смиринську Марію Степанівну. 
На викладання ботаніки призначити Клюзко Домінікію Степан. 
На викладання акушерства та гінекології – призначити Іваненка Андрія Панасовича. 
На викладання фізкультури – Рудіка Олександра Сергійовича. Зі ставкою 300 крб. на місяць. 
Всіх вищеперелічених викладачів з 1-го вересня 1942 року. 
Призначити на посаду керівника шкільного струнного оркестра Вербицького Павла Мико-

лайовича з 1-го вересня 1942 року зі ставкою 150 крб. на місяць 
II 

Для покращання керування практичним навчанням відділяю роботу по керуванню практи-
кою від педагогічної частини. 
На керівника практики призначаю викладача школи лікаря Люта Михайла Федотовича зі 

ставкою 250 крб. на місяць. – тривалість робочого дня – 3 години. Завучем школи залишається 
Балабай Параска Петрівна з окладом 300 крб. на місяць; тривалість праці – пів робочого дня. 
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III. 
Навчальний рік розпочати з 1 вересня 1942 року згідно затвердження Фельдкомендатурою 

учбових планів. 
 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 18 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 17 – 5 вересня 1942 р. – м. Ніжин. – Оголошення Ніжинського міського управління 
охорони здоров’я про квоти на медичних працівників для роботи в Німеччині. 

 
Ніжинське Міське управління охорони здоров’я До Завідувачів Ніжинської Мед Школи 

" " Мед Лікарні 
" " Мед Амбулаториї 

 

Доведіть до відома Мед робітників та закінчивших Мед школу в цьому році що зараз для роботи 
в Германії виключно по фаху потрібуються від м. Ніжина та Району не більше як 5 осіб. З них. 
Лікарів 1 
Фельдшерів, акушерок, Медсестер 4 (разом) 
А тому всім бажаючим поїхати на роботу по фаху потрібно з’явитися до Ніженського Здрав 

відділу та негайно про бажання подати Заяву 
Примітка: на роботу можуть бути направлені особи тільки цілком здорови. 
після висновків Мед Комисії 

 

Референт Здрав Відділу (підпис) 
Резолюція:  
Секретарю 
Повідомте випускників 
5/IX (підпис) 

 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 27, арк. 6. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 18 – 18 вересня 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про участь студентів у забезпеченні школи 
паливом 

 
Наказ № 51 

Директора Ніжинської ф/а школи 
від 18 вересня 1942 року 

Для забезпечення школи паливом НАКАЗУЮ учням школи відробити на торфорозробці бі-
ля села Мильники – по 3 дні в термін, для кожної групи окремо визначений. 
Від роботи на торфорозробці звільняю хворих та фізично кволих учнів, але з попереднім до-

зволом Зав. педчастиною школи Балабай П.П. Хто з учнів ухилятиметься від роботи – буде 
звільнений зі школи. 

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 23. 

Рукопис. Оригінал 
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№ 19 – 4 листопада 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про недопущення порушення дисципліни 
під час занять у фельдшерсько-акушерській школі 

 
Наказ № 59 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 
від 4 листопаду 1942 року 

Помічено, що учні 2 і 3-х курсів легковажно ставляться до практичного навчання, дозволя-
ють собі не відвідувати, спізнюватись або залишати навчання раніш зазначеного часу; на 
практиці нечемно та неохайно поводяться, чим викликають нарікання та скарги з боку медич-
ного персонала лікарні, поліклініки, аптек. 
А тому зобов’язую всіх учнів відвідувати практичні вправи так, як лекції – без спізнень, прогулів. 
Під час переведення практичних вправ поводитись як належить учням школи – чемно, охай-

но, уважно ставлячись до дорученої практичної роботи. 
Бригадир відповідає за поводження учнів своєї бригади на практиці, відмічає відсутніх в путьовці. 
Без бригадира, або його заступника (в разі хворобі бригадира/відвідувати практику заборо-

няю. Також забороняю входити та виходити під час практичного навчання. 
Учням іншої бригади неможна бути присутніми на практиці не своєї бригади. 

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 24 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 

 
№ 20 – 5 листопада 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про спізнення викладачів 

і обслуговуючого персоналу на роботу 
Наказ № 60 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-акушерської школи 
від 5 листопаду 1942 року 

Помічено, що дехто з викладачів, а також з обслуговуючого персоналу спізнюються на лекції та на 
роботу в школу. Наказую викладачам та обслуговуючому персоналу своєчасно приходити на роботу. 

II. 
Забороняю викладачам допускати в клас під час урока учнів, що спізнилися на лекцію. 

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 24 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 21 – 18 листопада 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про підтримку дисципліни в групах 
фельдшерсько-акушерської школи  

 
Наказ № 63 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 
від 18 листопаду 1942 року 

I 
Помічено, що дисципліна, особливо серед учнів 1-го курсу фармацевтичного відділу підупа-

ла, мають місце спізнення, прогули, дехто з учнів дозволяє собі розмовляти під час урока, як 
наприклад Кобзар, і цим перешкоджає переведенню занять. 
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Староста курсу Шишко, замість того, щоб підтримувати дисципліну в групі, поводила себе 
так, що нарешті її було вислано з класу під час урока фізики. 
В зв’язку з тим, що Шишко не справилась з обов’язками старости – знімаю її з старости і 

виношу догану Кобзар і Шишко за недисциплінованість 
II 

Старостою I-го курсу фармацевтичного відділу призначаю Бригилу В. 
 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 25. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 22 – 4 грудня 1942 р. – м. Ніжин. – Клопотання про звільнення від оплати навчання в 
фельдшерсько-акушерській школі малозабезпеченої учениці  

 
Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа. 
4/XII 1942р. 
№ 199 

До Ніжинського Фінансового Відділу 
 

Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа просить Вашого дозволу звільнити від плати за 
начання за вересень і жовтень 1942 року ученицю 2-го курсу Кізіма Галину. 
За відомостями, які є в школі, вона сирота, перебуває на утриманні свого дядька, який має 

свою сім’ю, вона в нього живе, як робітниця, за харчі, заплатити за ці два місяці – не має змоги 
За висновком Фінансового Відділу – на решту місяців вона звільнена від плати за навчання. 

 

Директор (підпис) 
Резолюція: 
Заперечень нема. 
(підпис) 
4/XII 42р. 

 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 15, арк. 27. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 
№ 23 – 18 грудня 1942 р. – м. Ніжин. – Наказ про покарання учениць школи за дисциплі-

нарні порушення 
 

Наказ № 68 
Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської Школи 

від 18 грудня 1942 року 
I 

Під час практичного навчання в аптеці № 1 – 10.XII.42р. учениця 2-го курсу Зуболікарського 
відділу Коновал Ольга без дозволу взяла 30 гр. м’ятних капель, не зважаючи на те, що всіх уч-
нів було попереджено про те, що брати будьщо без дозволу неможна. 
За цей вчинок, який кладе пляму на всю школу, Коновал Ольга заслуговує на виключення зі 

школи. Але, беручи до уваги, що з боку учениці Коновал Ольги за ввесь час перебування її в 
школі ніяких порушень дисципліни не було, що всі учні школи просять простити їй, дають 
обіцянку, що такий вчинок більше не повториться серед учнів школи – вважаю можливим Ко-
новал Ольгу залишити в школі, а за вчинок, негідний учня школи – виношу їй сувору догану. 
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Ще раз попереджаю всіх учнів, що за подібні вчинки буду винних виключати зі школи. 
II 

Учениця 1-го курсу фармацевтичного відділу Андрущенко Олімпіада на контрольному уро-
ці Латмови 17.XII. Вирвала з підручника латмови аркуш і списувала з нього контрольну робо-
ту. За порушення шкільної дисципліни Андрущенко Олімпіаді виношу догану. Пропоную стя-
гти з неї вартість зіпсованої книги в п’яти кратному розмірі. 

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 26 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 

№ 24 – 24. 1 січня 1943 р. – м. Ніжин. Наказ про призначення грошових винагород учням 
школи учасникам шкільної самодіяльності 

 
Наказ № 1 

Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 
від 1 січня 1943 року 

I 
Поздоровляю всіх викладачів школи, обслуговуючий персонал та учнів школи з новим ро-

ком, побажаю всім щастя, здоров’я й удачі в їхніх справах. 
II 

Старосту хору Авраменко Віру, Старосту оркестра Саволію Миколу, Старосту драм. гуртка 
Самарську Валентіну і акомпан’ятора Балабай Віру нагороджую кожного з них по 50 крб. 

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 30. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 
№ 25 – 28 січня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про звільнення з фельдшерсько-акушерської 

школи учениці за дисциплінарне порушення 
 

Наказ № 5 
Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 

від 28 січня 1943 року 
Учениця 2-го курсу фельдшерського відділу Прощенко Валентіна 22 січня в театрі лузала 

насіння і на зауваження вартового поліцая припинити лузання – не припинила, в наслідок чого 
була оштрафована на сто карбованців. 
За вчинок, негідний учня школи, Прощенко Валентіну зі школи звільнити. 
Але зважаючи на те, що Прощенко В. визнала свою провину, засудила свій вчинок і дає обі-

цянку не повторювати порушення дисципліну, а також що, що такий вчинок з учнями школи 
трапився в перший раз – вважаю за можливе замінити виключення на умовне.  
Попереджаю всіх учнів школи, що при повторенні подібних вчинків буду виключати зі шко-

ли безоговорочно. 
 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 31. 

Рукопис. Оригінал. 
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№ 26 – 11 лютого 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про припинення навчання в фельдшерсько-
акушерській школі у зв’язку із зайняттям приміщення школи італійськими військовими 

частинами 
 

Наказ № 8 
Директора Ніжинської Фельдшерсько-Акушерської школи 

від 11 лютого 1943 року 
В зв’язку з тим, що учбове приміщення школи зайнято італійськими військовими частинами 

– припинити заняття в школі на перших трьох курсах на місяць до 8.III.43 року. Другі курси 
послати на практичні заняття по медзакладам м. Ніжина. 
Треті курси продовжують практику за планом. 

 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 31 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 

 
№ 27- 3 березня 1943 р. – м. Ніжин. – Клопотання про оплату праці деяким працівникам 

фельдшерсько-акушерської школи під час вимушеного припинення навчання 
 

Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа 
3 березеня 1943р. 
№ 48 

Пану Голові Ніжинської управи 
 

Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа просить Вашого дозволу вважати на роботі і спла-
чувати утримання адміністративно-технічному та частині обслуговуючого персонала школи за час 
припинення занять у школі, згідно Вашого розпорядження в зв’язку з епідемією висипного тифу. 
На роботі залишається такий штат: 

1. Директор школи. 
2. Бухгалтер школи. 
3. Секретар – повинен впорядкувати учнівські та канцелярські справи, в зв’язку з перево-
дом школи декілька разів до інших приміщень; писати перепустки учням; реєструвати 
учнів, що працюють за нарядами Сан-Станції і т. інш. 

4. Лаборант школи – ремонтує медичне наочне приладдя анатомічного Кабінету Школи 
(скелети, муляжі і т. д.). теж в в зв’язку з переводом школи. 

5. Бібліотекар – впорядковує бібліотеку школи, видає медичні книжки лікарям та учням 
школи, що працюють по епідемії тифу. 

6. Завгосп школи – переводить господарчу роботу по школі (нагляд за меблею, ремонт ме-
блі і т. інш.) 

7. Одна техробітниця школи. 
Вважати у відпустці двох техробітниць та швейцара школи, тому, що влітку школа має на 

увазі працювати. 
 

Директор школи (підпис) 
Бухгалтер (підпис) 

 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 15, арк. 19. 

Рукопис. Оригінал. 
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№ 28 – 8 березня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про відновлення навчання у фельдшерсько-
акушерській школі в інших приміщеннях міста 

 
Наказ № 10 

Директора Ніжинської Ф/а школи 
від 8 березня 1943 року 

Не зважаючи на те, що приміщення школи ще не звільнене для навчання, але є можливість 
провадити навчання в інших приміщеннях, розпочати навчання в школі з 8 березня 1943р. на 
всіх курсах і відділах. 

 
Т в о Директора (підпис) 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 32. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 29 – 23 березня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про дисциплінарні заходи у фельдшерсько-
акушерській школі 

 
Наказ № 11 

Директора Ніжинської Ф/а школи 
від 23 березня 1943 р. 

Учні 2-го курсу фельдшерського відділу замість того, щоб зачекати викладача шкір-вен. 
хвороб, який спізнився на 5 хвилин, 22-го березня, без дозволу дирекції школи і викладача – 
залишили школу. 
Вважаю це за небажання навчатися у школі і за грубе порушення шкільних правил – 2-й фельд-

шерський курс розпускаю. Учні які бажають продовжувати навчання і засуджують таке порушення 
дисципліни – повинні про це подати заяви; до них буде застосований персональний підхід 

 
Т в о Директора (підпис) 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 32 зв. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 30 – 27 березня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про припинення навчання у фельдшерсько-
акушерській школі у зв’язку з епідемією висипного тифу 

 
Наказ № 12 

Директора Ніжинської Ф/а школи 
від 27 березня 1943 року 

В зв’язку з поширенням в м. Ніжині епідемії висипного тифу, за розпорядженням Німецько-
го командування – припинити заняття в школі до 15-го квітня 1943 року 

 
Т в о Директора (підпис) 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 32 зв. 
Рукопис. Оригінал. 
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№ 31 – 15 квітня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про продовження карантину у фельдшерсь-
ко-акушерській школі у зв’язку з епідемією висипного тифу 

 
Наказ № 13 

Директора Ніжинської Ф/а школи 
від 15 квітня 1943 р. 

З огляду на те, що епідемія висипного тифу ще не ліквідована, початок навчання в школі 
відкладається до 5-го травня 1943 року. 

 
Т в о Директора (підпис) 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 32 зв. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 

№ 32 – 5 травня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про відновлення навчання у фельдшерсько-
акушерській школі 

 
Наказ № 14 

Директора Ніжинської Ф/а школи 
від 5 травня 1943 року 

Епідемія висипного тифу ліквідована і тому з дозволу Німецького командування розпочати 
навчання з 6-го травня 1943 р., попередивши про це всіх учнів. 

Т в о Директора (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 33. 

Рукопис. Оригінал. 
 
 
№ 33 – 9 червня 1943 р. – м. Ніжин. – Клопотання про проходження учнями фельдшерсь-

ко-акушерської школи практики в Ніжинській лікарні 
 
Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа. 
9 червня 1943 
№ 94 

Головлікарю Ніжинської Лікарні п. Супряжинському 
Ніжинська Фельдшерсько-акушерська школа просить Вас дати дозвіл учням н/школи про-

водити практику в хірургічному відділку та в роддомі В/лікарні.  
Директор (підпис) 

Резолюція (зліва):  
Організувати(?) практику в Хирург. От 
(підпис)  
[1]943.VI.10 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 15, арк. 26. 
Рукопис. Оригінал. 

 
 



НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА 

 171 

№ 34 – 26 липня 1943 р. – м. Ніжин. – Загальні відомості про фельдшерсько- 
акушерську школу  

 
Копія 26.VII.43р. 

Фельдкомендатура/V/Обзор профессиональных школ г. Нежина 
Местная комендатура I/V/ 
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Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 6, арк. 4. 
Машинопис.Копія. 

 
 
№ 35 – 28 серпня 1943 р. – м. Ніжин. – Наказ про бережне ставлення учнів фельдшерсько-

акушерської школи до шкільного майна та підручників 
 

Наказ № 32 
Директора Ніжинської Медшколи 

від 28 серпня 1943 року 
Мною помічено, що деякі учні ставляться неохайно до виданих їм з бібліотеки підручників, 

рвуть листки, забруднюють книжки. Наказую учням школи обережно й охайно ставитись до 
підручників, пам’ятаючи, що зараз нема можливості придбати нові підручники. 
За псування, а також за втрачені підручники встановлюю десятикратну плату. Учні, що будуть 

помічені в повторному псуванні, будуть позбавлені права користуватись бібліотекою школи. 
 

Директор (підпис) 
 

Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 
ф. Р.-4387, оп. 1, спр. 160, арк. 39 зв. 

Рукопис. Оригінал. 




