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IN MEMORIAM 

Ляшко Іван Михайлович: людина, педагог, дослідник  

Ляшко Іван Михайлович народився 4 листопада 1921 року в селі Танюшівка 

Білолуцького району (нині Новопсковського) Луганської області в родині українців.  

У 1940 році він був призваний на строкову службу до військово-морського флоту. З 

перших днів Великої Вітчизняної війни учасник боїв, захисник Ленінграда. У вересневі дні 

1941 року курсант військово-морської школи боцманів Ляшко І. М. у складі 3-го батальйону 4- ї 

морської бригади разом з 115-ю стрілецькою дивізією під ураганним артилерійським і сильним 

кулеметним вогнем ворога висадилися на лівий берег Неви і захопили плацдарм. Ці події 

увійшли в історію міста під назвою "оборона Невського п’ятачка". В одному із таких боїв 

Ляшко І. М. був тяжко поранений. Лікарі все ж таки змогли врятували йому життя.  

Після тривалого лікування в клініці ВММА в м. Кірові Ляшко І. М. у кінці 1943 року 

був звільнений з військово-морського флоту і два роки працював рахівником у колгоспі 

рідного села. Упродовж 1946 - 1951 рр. навчався на історичному факультеті Львівського 

державного університету ім. І. Франка. За призначенням Міністерства освіти УРСР з 1951 по 

1988 рік працював на посаді викладача історії КПРС і завідувача кабінету марксизму-

ленінізму, керував музеєм історії Глухівського державного педагогічного інституту.  

За період своєї роботи у виші, Ляшко І. М. проводив організовував студентські 

конференції, лекції і бесіди, координував зв’язок кафедри зі школами міста і району. Ляшко 

І. М. здійснював безпосередню методичну допомогу в створенні та оформленні кабінетів 

історії та суспільствознавства у школах міста і району. У 1969 році в Глухівський середній 

школі № 3, у 1972 році в селі Баничі ним розроблена експозиції музею школи і села. Досвід 

роботи музею Глухівського педінституту та створення кабінетів історії і суспільствознавства 

узагальнений ним у науково-методичних, науково-практичних, спеціальних виданнях та 

газетних публікаціях.  

Високої оцінки заслуговує робота І. Ляшка зі створення музею історії Глухівського 

педагогічного інституту, яку було завершено у 1967 році. Особисто ним була виконана велика 

наукова робота по опрацюванню архівних матеріалів, документів, книг, фотографій та 

експонатів. У 1977 році єдиний з України музей історії інституту брав участь у Всесоюзному 

конкурсі-огляді робіт вузівських музеїв і зайняв третє місце. Керівникові музею Ляшку І. М. 

наказом Міністра вищої освіти і спеціальної освіти СРСР від 10 жовтня 1978 року було 

оголошено подяку. Під керівництвом Ляшка І. М. була створена школа лекторів-екскурсоводів 

з числа студентів. За 12 років у ній було підготовлено більше 380 лекторів-екскурсоводів, а 

музей відвідали понад 40 тисяч екскурсантів.  

У 1988 р. Ляшко І. М. вийшов на пенсію, але не поривав зв’язків з інститутом. Він 

працював науковим консультантом створеного ним музею історії Глухівського педінститут у на 

громадських засадах. За особистий внесок у справу підготовки та виховання студентської 

молоді Ляшку І. М. у 2006 р. призначено стипендію Президента України. 

Ляшко І. М. брав активну участь у підготовці та виданні на громадських засадах 

багатотомної "Історії міст і сіл УРСР", за що у 1975 році був нагороджений Почесною 

Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Також був відзначений двома орденами Вітчизняної 

війни І ступеня (1947 р., 1985 рр. за № 366423, № 470955), орденом "За мужність" ІІІ ст. (1999 

р., № 4785), 12 медалями та знаком "Відмінник народної освіти УРСР". 

Помер 1 червня 2014 р., похований на Вознесенському кладовищі м. Глухова. 

Бєлашов В. І. 
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