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«Неистовый Никандр» 

еволюцію Нікандр зустрів із захопленням та приймав активну участь у мітингах, зборах, маніфестаціях, які в той час у Катеринославі 
проходили майже щодня. 

Його батько, робітник трамвайного депо, і мати вирішили докласти всіх зусиль, щоб дати йому 
хорошу освіту. Став Нікандр гімназистом. Вчився із запалом. Коли прийшли буремні роки революції, він 
став секретарем ради робітників, селян, солдатів, яка була створена в гімназії. Саме тоді отримав 
прізвисько «Неистовый Никандр». В умовах запеклої боротьби з різними політичними силами Нікандр став 
бійцем військового загону Катерининської залізниці й воював з денікінцями, петлюрівцями. 

В двадцяті роки він вчиться в політехнікуму залізничного транспорту, заочно закінчує Московський 
інститут праці, а у 1929 році отримує диплом інженера-механіка залізничного транспорту. 

Набуті знання дають йому змогу мислити масштабними категоріями. Так, саме Нікандр з початком 
першої п'ятирічки побачив основне: бурхливий розвиток промисловості (Дніпрогес, Криворіжсталь, 
Запоріжьсталь, тощо) - усе це перетворить Дніпропетровськ у потужний залізничний центр. Саме тут 
магістральний і промисловий транспорт буде потребувати щорічно сотень нових інженерів. «Це питання 
потрібно вирішити саме в першу п'ятирічку», - до цього рішення Нікандр Михайлович прийшов після 
ґрунтовного вивчення стану справ з інженерними кадрами на Катерининській та суміжних залізницях. 

 Неперевершений організатор, він переконував у своїй правоті всіх, від кого залежало відкриття 
нового навчального закладу. У Москві довго вагалися, де відкрити новий транспортний вуз - у Києві, 
Дніпропетровську чи Харкові. Але завдяки Н. М. Федіченку уряд України чітко відповів: «Тільки у 
Дніпропетровську!». Після узгодження цього питання з Наркоматом шляхів сполучення СРСР Н. М. 
Федіченко разом з міською владою прийняли сміливе рішення: будувати діітівське містечко за межею 
міста, аж за Федосіївськими казармами. Тут не було ні каналізаційної мережі, ні водо-та енергопостачання. 
У короткий термін підвели до будівельного майданчика залізничну колію, ґрунтові шляхи, почали 
проектувати продовження трамвайного маршруту 

«Неистовьій Никандр» прийняв кардинальне рішення: розпочати діяльність вузу в орендованих приміщеннях і разом з тим за 5-6 місяців 
збудувати перший об'єкт ДІІТу - гуртожиток. Перешкод у роботі було безліч. Наприклад, коли сказали, що проблема цегли не може бути 
вирішена, бо будуються гіганти важкої індустрії, реакція Н. М. Федіченка була миттєва: «Ми самі заробимо собі цеглу». І студенти почали 
працювати на цегельних заводах, виробляючи тим позапланову «діітівську» продукцію. 

ДІІТ став надударним будівництвом. Студенти тридцятих років шуткували, що в ДПТі навчальний рік продовжується від початку до кінця 
снігу, тобто з листопада по березень. А з березня по жовтень студенти ставали будівельниками. 

Вміння Нікандра Михайловича миттєво розпізнавати потенційні можливості людини особливо яскраво виявилося в долі Федора Ситника. 
Федір прийшов на навчання до робітфаку ДІІТу, маючи за плечима роки служби в армії, участі в партизанському загоні, неабиякий досвід 
будівельника залізниці Овруч-Чернігів. Коли почалося спорудження першого гуртожитку ДІІТу, Федір деякий час придивлявся. Не подобалася 
йому організація роботи. Не витримав робітфаківець і створив зі студентів бригаду землекопів і показав усім, як треба працювати. Але на цьому 
навчання на підготовчому факультеті для Федора Ситника і закінчилося, бо його Н. М. Федіченко рекомендує на посаду заступника начальника 
будівництва, а з 1932 року Федір Микитович став помічником начальника ДІІТу. Таким чином, головною запорукою успіху в будівництві та 
роботі нового вузу було те, що «неистовый Никандр» зумів створити команду однодумців, ентузіастів. Серед них: Ф. М. Ситник, Г. М. Моченов, 
які займалися питаннями будівництва та господарської діяльності, керівники робітфаку І. О. Лисечко, П. Д. Блохін, голова профкому В. П. 
Блінов, декани факультетів М. І. Воронков, В. М. Мещеряков, В. М. Тверітін, С. О. Кузнєцов, І. Л. Антоконенко, С. К. Латишев, Г. Г. Бондар, І. 
М. Коротєєв, А. Г. Гальченко, А. М. Дзюра та інші. 

Уже в 1930 році інститут запрацював. Першими студентами стали учні технікумів та студенти Київського політехнічного інституту. Н. М. 
Федіченко розумів, що дуже важливо з самого початку налагодити навчальний процес на найвищому рівні. Тому до інституту були запрошені 
кращі викладачі гірничого інституту, університету. 

 Молодого керівника ДІІТу постійно турбувала думка, як організувати роботу вузу, щоб він не опинився серед так званих провінційних, 
периферійних. Саме тому першими викладачами стали відомі вчені А. С. Лок-шин, І. Л. Антоконенко, М. В. Винокуров, І. Г. Красовський, Л. В. 
Писар-жевський. «ДІІТ повинен бути одним з найкращих вузів Радянського Союзу» - ця ідея Н. М. Федіченка стала основним принципом 
діяльності всього педагогічного колективу. 

Уже в 1935 році ДІІТ визнається центральними освітянськими органами як один з найкращих молодих вузів країни. Діяльність Н. М. 
Федіченка була відзначена орденом Леніна. 

Інститут запрацював як добре налагоджений механізм. 
Але в житті Н. М. Федіченка сталися неприємності: його виключили з партії. А це означало в умовах 1937-1938 років, що в будь-яку 

хвилину його можуть заарештувати як ворога народу. Добре, що давні друзі попередили про підготовку арешту. Згодом він довів свою правоту, 
але в ДІІТ тоді не повернувся. З січня 1940 року він працює головним інженером міського комунального господарства. Під його керівництвом 
був розроблений генеральний проект реконструкції системи водопостачання та гідротехнічних споруд трамвайної мережі. 12 червня 1941 року 
була затверджена характеристика Н. М. Федіченка, у якій партійні органи зауважили, що на новій посаді він зберіг свою діітівську енергію: «За 
час роботи на міському водопроводі за ініціативою і під керівництвом Федіченка Н. М. проведена велика науково-дослідна робота із 
застосування нових методів очищення води, що дозволило підвищити на 60 % обсяг фільтрованої води». 

У серпні 1941 року Федіченко повернувся на роботу до ДІІТу - став виконуючим обов'язки доцента по кафедрі «Паровози», але згодом 
виїхав до Москви. У роки Великої Вітчизняної війни Нікандр Михайлович працював у московському, новосибірському транспортних вузах, у 
центральному науково-дослідному інституті Міністерства шляхів сполучення. Але завжди вважав себе тільки діітівцем. 

Коли готувалося святкування 50-річчя ДІІТу, «неистовьій Никандр» посеред ночі міг подзвонити і розповідати про свої пропозиції щодо 
нових музейних експозицій і про тих, кого ні в якому разі не можна забути, що потрібно зробити для підвищення авторитету ДІІТу. 

На фасаді ДІІТу укріплена меморіальна дошка з бюстом першого директора ДІІТу Нікандра Михайловича Федіченка. Добрими очима 
«неистовьій Никандр» дивиться на молоде діітівське покоління і начебто промовляє: «Вчіться так, щоб марка ДІІТу завжди високо цінувалася не 
тільки в нашій країні, а й у світі». 

 
Подальша доля Н. М. Федиченка. 

 У 1944 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював начальником вищих інженерних курсів МШС. З вересня 1954 р. по грудень 1957 
р. був ректором Новосибірського ІІЗТу (тепер – Сибірський державний університет шляхів сполучення). 
Нагороджений орденами Леніна та «Знак Пошани». 

 
 
 

За матеріалами книги Куліша А. І. «Легенди ДІІТу» 
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