


В жовтні 1919 р. в м. Житомирі було відкрито Волинський інститут народної 
освіти (ВолІНО). До викладання у новому вищому навчальному закладі були 
запрошені кращі представники волинської інтелігенції. Першим ректором 
інституту став Петро Никандрович Абрамович. В експозиції представлені його 
фото та автобіографія, а також сторінки статті про історію створення ІНО з  
автографом автора.







В експозиції представлені фото перших викладачів 
інституту, серед яких Михайло Кудрицький. У 
вітрині фото із його сімейного архіву та копія 
диплому, який він отримав  в Парижі в 1900 році. 
Представлені також підручники та література, якою 
користувались студенти інституту в 20-х рр. ХХ ст. 
Серед документів, що відображають роботу 
навчального закладу уваги заслуговують інструкції 
до приймальних комісій вищих навчальних закладів 
під грифом «таємно», текст яких висвітлює політику 
пролетаризації вищої освіти.





Першими студентами ІНО стало більше 200 молодих людей зарахованих на 
три факультети: історико-філологічний, фізико-математичний, природничий. 
В експозиції представлено списки студентів, серед яких вказані прізвища 
М.Хомичевського (Бориса Тена) та Олени Лагодовської – в подальшому 
відомого українського археолога.







В 1926 році інституту педагогічної освіти було 
присвоєно ім’я  Івана Франка. Більшість студентів 
навчального закладу походили із сільської місцевості, 
часто із незаможних родин. У вітрині представлені 
побутові речі 20-поч.30 рр. ХХ ст., а також частину 
продуктового пайка, який отримували деякі студенти. 
Документи і фото відображають різні  моменти  із 
життя викладачів та студентів навчального закладу –
комсомольські збори, участь в хорі, в кампанії по 
ліквідації неписьменності. заяви про вступ до партії, 
протоколи партійних зборів тощо.



Негативним явищем 2 пол.30-х років ХХ ст. були політичні репресії. Зачепили 
вони і Житомирський учительський інститут, зокрема його керівництво. За 2 
роки було змінено 5 директорів, кожен з яких постраждав від репресій. В 
експозиції представлено текст доносу на директора Запісоцького, а також 
комплекс матеріалів репресованого викладача А.Музики. 







У вітрині представлені 
книги та фото 30-х рр., 
особливий інтерес 
викликає студентський 
зошит, який містить звіт 
про практику в Криму, 
датований 1937 роком.







Після звільнення Житомира від німецьких окупантів, 
відновлюється робота інституту.  Будинок, в якому 
розташовувався інститут був зруйнований, тому у 
вільний від навчання час студенти працювали на його 
відбудові. В експозиції представлені фото і документи 
періоду 1944-1949 рр.  Особливе місце займає 
комплекс матеріалів Хаї Рахімівни Глазман, учасниці 
Великої Вітчизняної війни, студентки інституту 1945-
1949 рр. Представлені її диплом з відзнакою та фото 
студентських років. У вітрині представлені наукові 
праці викладачів та студентів 40- поч. 50 рр. ХХ ст.







В частині експозиції, яка 
висвітлює життя 
Житомирського 
державного педагогічного 
інституту в 60-80 рр. ХХ 
ст. представлені фото та 
документи, що 
ілюструють основні події 
в житті навчального 
закладу – військово-
патріотичні заходи, 
інтернаціональну дружбу, 
участь студентів у 
всесоюзному 
будзагонівському русі.









Серед знакових подій вказаного періоду 
ХХІІ Олімпійські ігри у м. Москва. 
Естафета олімпійського вогню проходила 
через Житомир. До неї долучились 
викладачі та студенти ЖДПІ, про це 
свідчить диплом Олімпійського комітету. 
Комплекс матеріалів Н. Івашко 
розповідає про її участь у Всесвітньому 
фестивалі молоді і студентів в Москві в 
1985 році.








