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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Історія освіти є невід’ємною частиною історії 

культури, на сьогодні це одна із перспективних тем з огляду на реформування 

освітньої системи, гуманізацію освітнього простору, необхідність вивчення 

історичного досвіду. Особливо важливим є питання про виникнення світської 

освіти, витіснення схоластичних практик на територіях, що в першій половині 

ХІХ ст. стали місцем виникнення українського національного руху, перших 

виявів жіночої емансипації та початків нового світського стилю життя. 

Незважаючи на увагу фахівців до цієї проблематики, узагальнених 

досліджень, присвячених секуляризації освітнього простору, до цього часу не 

створено, що невиправдано, адже саме ці зміни заклали основи як сучасної 

педагогіки, так і сучасної системи освіти. Тобто питання про культурно-освітні 

зміни містить істотний філософський компонент пошуків людства у духовній 

сфері протягом останніх століть. 

Вивчення великих просвітницьких змін на цьому просторі – це великий 

поступ у розумінні інтелектуальних обставин сьогодення, постання нового типу 

людини доби раціоналізації взаємин, стрімких модернізаційних, а зараз і 

глобалізаційних перетворень.  

Дослідження допоможе краще зрозуміти необхідність і успішність освітніх 

практик, роль держави та місцевих спільнот у відкритті навчальних закладів, 

навчальні практики та роль вчителів, способи навчання та дисциплінування 

спільноти, особливе значення університетської освіти на цих землях; 

розширить наші уявлення та призведе до переосмислення особливостей 

українського минулого. 

Хронологічні рамки дослідження – друга половина XVIII – початок 

ХІХ ст. – від часу спроб перших секулярних перетворень в освіті (доба 

гетьмана Розумовського та скасування слобідських козацьких автономій) до 

зміни управління Міністерства освіти Російської імперії 1816 р. та згортання 

освітніх реформ.  
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Територіальні межі дослідження – Лівобережна Україна (Гетьманщина) 

та Слобожанщина (слобідські полки) на початку ХІХ ст. Чернігівська, 

Полтавська та Слобідсько-Українська губернії, колишні козацькі автономії, 

об’єднані спільним культурним полем. З середини XVIII ст. на цих просторах 

з’являються перші проекти щодо створення світських навчальних закладів. Ці 

процеси тривають вкупі з імперськими реформами зі створення 

секуляризованої освіти (передусім училищною реформою 80–90-х рр. XVIII cт. 

та створенням системи світської освіти на початку ХІХ ст.). Реформи пов’язані 

з посіданням чільних посад в освітній сфері вихідцями з України 

(П. Завадовським та О. Розумовським). З 1817 р. за міністра О. Голіцина освітня 

сфера потрапляє під вплив певних клерикальних тенденцій та реакційних течій. 

Успіхи європейської політики Російської імперії у цей час мають наслідки в 

початках ідеологізації навчального процесу, що певною мірою переводить 

історію освіти в окремий період, що призвів до чергових реформ кінця 20-х – 

початку 30-х рр. ХІХ ст. У Харківському навчальному окрузі з 1817 р. зовнішні 

зміни теж важливі як щодо нового керівництва (Захара Корнєєва), так і 

приєднання навчальних закладів Київської губернії з польськомовною шляхтою 

та мультиконфесійним населенням, що мало вплив на весь округ. Це також 

початки часу певного пригальмування щодо відкриття нових навчальних 

закладів. Хоча треба визнати і те, що хронологічні поділи щодо характеристики 

культурних трансформацій є досить відносними. 

Мета роботи полягає у тому, щоб дослідити вплив процесу змін в 

соціально-політичній та культурній сферах на становлення системи освіти на 

українських територіях у другій половині XVIII – початку ХІХ ст. 

Основні завдання дослідження передбачають: 

– простежити вплив загальноєвропейського процесу «освітньої революції» 

на українські землі; 

– виявити взаємозв’язки між освітньою сферою та соціальними проектами 

освітніх змін та рівень їх реалізованості; 
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– дослідити початки світської жіночої освіти на даному географічному 

просторі; 

– проаналізувати процес виникнення та закриття навчальних закладів, 

вплив державних та приватних ініціатив на стан освіти; 

– уточнити і доповнити питання про культурну добу і виникнення 

модерної світської української культури, вплив на цей процес навчальної 

системи. 

Об’єкт дослідження – система освіти як елементи освітніх закладів на 

східноукраїнських землях другої половини XVIII – першої третини ХІХ ст. 

Предмет дослідження – процес світських змін в освітньому середовищі та 

його вплив на тогочасний соціум. 

Методологія і методи дослідження. Вибір методологічної бази 

дисертаційної роботи зумовлений міждисциплінарною спрямованістю її теми, 

об’єктом та предметом дослідження. Методологічною основою дослідження є 

історичні (порівняльний та генетичний) та соціологічні (структурного аналізу) 

методи, використання яких дозволить з’ясувати сутність змін в освіті та 

культурі; визначити й охарактеризувати основні риси тих змін; дослідити 

трансформації, що відбувалися на просторах Східної Європи в добу 

Просвітництва. Використання системного підходу сприятиме розгляду процесів 

у освітній сфері як систему взаємопов’язаних компонентів. Завдяки студіям і 

нововідкритим документам вдасться висвітлити формування нових освітніх 

практик, вплив різних соціальних практик, початки світської жіночої освіти.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

здійснювалася в рамках науково-дослідних тем Харківської державної академії 

культури «Українська культура: історико-культурологічні виміри» та 

«Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти».  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: 

 висвітлено постання світської освіти: від перших ініціатив до чіткої 

системи на даному просторі; 
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 з’ясовано причини невдач низки освітніх проектів на основі різних 

підходів і критеріїв; 

 комплексно досліджено найважливіші явища в освітній сфері;  

 реконструйовано механізми постання світських навчальних закладів, 

роль у тому процесі держави та різних соціальних прошарків; 

- актуалізовано питання про роль освіти та знань у тогочасному 

суспільстві; соціальну значимість освіти. 

Отримали подальший розвиток такі проблеми: 

 визначення основних освітніх ініціатив (гетьманської влади, прагнень 

козацької старшини, малоросійського та слобідського шляхетства); 

 вивчення впливу соціальних практик на процес здобуття освіти; 

 дослідження початків світської жіночої освіти та її трансформації 

протягом досліджуваного періоду від доступної до станової; 

  спроби вивчення впливу освітніх норм з центру до периферії; взаємодія 

традиційного і новацій, насаджуваних державою «згори»; вплив Просвітництва 

та нових знань на освітні стратегії; 

 з’ясування особливостей регіональних поділів як причин успіхів чи 

невдач освітніх заходів; 

 дослідження освітніх практик суспільства підімперських українських 

земель, причини успіхів та невдач освітніх реформ; 

Удосконалено техніки роботи з писемними джерелами, методики 

інтерпретації їх даних під час вивчення освітніх процесів, історії повсякдення, 

соціальної історії України. 

Спростовано панівну в історіографії думку про знищення старої школи 

імперським урядом та невдачі у створенні нових світських шкіл. 

Уточнено масив фактологічної інформації про освіту, перших світських 

педагогів, організаторів освітньої справи, датування постання перших світських 

навчальних закладів. 

Дослідження показує освітній процес як змінний і з досить повільними, 

але незворотніми трансформаціями. 
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Практичне значення очікуваних результатів. Зібрані матеріали та 

зроблені висновки і рекомендації можуть бути використані у подальшому 

вивчені проблем української освіти і культури, при написанні навчальних і 

наукових праць з історії української культури, історії України, розробці й 

читанні лекцій та спецкурсів. Результати дослідження можуть стати у пригоді 

органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, культурним 

установам, державним органам у визначенні напрямків і пріоритетів в освітній і 

культурній сферах. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження були оприлюднені або обговорені на таких наукових заходах: 

Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в 

ранньомодерній Україні». Київ, 2 лютого 2016 р.; ASEES (MAG) Summer 

Convention. Розуміння «іншого» в історії та культурі. Львів, 26–28 червня 

2016 р.; IV Cпаські читання. Міжнародні наукові читання, присвячені 125-

річчю від дня народження Є.Ю. Спаської та 50-річчю створення Ніжинського 

краєзнавчого музею. Ніжин – Батурин, 21–23 вересня 2016 р.; Міжнародна 

наукова конференція: Феномен мультикультурності в історії України і Польщі. 

Харків, 18–19 жовтня 2016 р.; Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми 

освіти і освіченості в ранньомодерній Україні». Київ, 31 січня 2017 р.; 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурологічна 

регіоналістика: теорія, історія, практика». Полтава, 23–24 березня 2017 р.; 

Міжнародна конференція: Освітньо-культурний простір Центрально-Східної 

Європи: національні моделі та західні впливи. XVII Кирило-Мефодіївські 

читання. Харків, 11–12 травня 2017 р.; Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сіверщина в історії України». Глухів, 30 травня – 2 червня 

2017 р.  

Публікації. Основні положення дисертації викладені в одноосібній 

монографії, 36 публікаціях, у тому числі 23 статтях, опублікованих у фахових 

наукових виданнях України (з них 15 включені до міжнародних 

наукометричних баз, 3 статті у міжнародних виданнях).  
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Структура дисертації обумовлена проблемним принципом з урахуванням 

мети і завдань дослідження. Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, 

списку джерел і літератури (814 одиниць). Обсяг основної частини дисертації – 

390 с., загальний обсяг дисертації – 491 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі визначено актуальність, вказано предмет і об’єкт дослідження, 

сформульовано мету і завдання, окреслено хронологічні та територіальні межі, 

описано методологічну основу та зазначено наукову новизну роботи. Також 

надано інформацію про структуру дослідження та апробацію роботи. 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база» представлено 

науковий доробок істориків щодо характеристики освітніх процесів XVIII – 

XIX ст. на даному просторі, висвітлено інформаційний потенціал джерел.  

Вивчення історії освітніх ініціатив пройшло кілька етапів і пов’язане як зі 

станом та змінами в освіті, так і соціально-політичними трансформаціями.  

Перші відомості про історію навчальних закладів швидше статистичні. Ця 

інформація виникла за вимоги до керівництва навчальних закладів описати 

історію своїх установ
1
. У цей час дуже істотно зосередилися на проблематиці 

шкільництва, що через свій рівень та соціальну обмеженість вважалася 

причиною багатьох політичних невдач. Основними працями у цій сфері стали 

роботи М. Сухомлинова та О. Андріяшева
2
. Обидва автори критикували 

сучасну їм освітню систему і віднаходили початки освіти ще у розвиненій 

дяківській школі. Труднощі, з якими відкривалися та функціонували навчальні 

заклади, зводилися до загальної критики урядової політики у сфері освіти і 

нехтування низовими ініціативами. Поруч з цим, історія освіти ставала і 

                                                           
1
Щелков И. Из истории Харьковского университета. Журнал Министерства народного 

просвещения. 1890. №10. С. 358–385; Ткаченко А. М. Учебно-методическое руководство 

Харьковского университета школами в 1805 – 1835 гг.  Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1957. 

С. 90–105.  

2
Сухомлинов М. Училища и народное образование в Черниговской губернии. Журнал 

Министерства народного просвещения. 1864. №8. С. 1–94; Андрияшев А. Материалы для 

истории учебных заведений Черниговской губернии с 1789 по 1832 г.  К., 1865.  
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політичним маркером, особливо після тверджень про ліквідацію «старої 

школи» і зменшення рівня грамотності населення після реформ імперського 

уряду 60-х – 80-х рр. ХVIII ст.
3
 

Наприкінці ХІХ ст. з’явилася низка праць як загального характеру
4
, так і 

насичені фактами дослідження місцевих чиновників та вчителів
5
, де показували 

неоднозначність початків нової школи, численні невдачі, але водночас і дуже 

помітний успіх, особливо у час становлення «освітньої системи». 

Однак основною тезою формування національної історії освіти залишалася 

«ліквідація царизмом старої української школи»
6
. Стримано оцінював 

креативність старої освіти творець української національної схеми історії 

Михайло Грушевський. Занепад школи Грушевський тісно пов’язував із 

                                                           
3
Лазаревский  А.М. Статистические сведения об украинских народных школах и госпиталях 

в XVIII веке. Основа. 1862. № 5. С.82–89; Данилевский Г.П. Харьковские народные школы (с 

1732 по 1865). Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и 

народного образования. Харьков, 1866. С. 285–403; Драгоманов М.П. Что такое 

украинофильство?  Драгоманов М. Вибране...мій задум зложити очерк історії цивілізації на 

Україні. Київ: Либідь, 1991. С. 444–446. 

4
Демков М.И. История русской педагогии. Спб., 1897. Ч. 2 (Новая русская педагогия  (XVIII 

в.); Алешинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и ХІХ век). Спб., 

1912; Рождественский С. Очерки по истории системы народного просвещения в России в 

XVIII – XIX вв.  Спб.1912.  Т.1; Його ж. Материалы для истории учебных реформ в России в 

XVIII – XIX вв. (Приложение к Очеркам по истории системы народного просвещения в 

России в XVIII – XIX вв.). Спб., 1910; Його ж. Исторический обзор деятельности 

Министерства народного просвещения 1802–1902. Спб., 1902. 

5
Тутолмин М. Столетие Черниговской гимназии. Краткая историческая записка 1805–1905 гг. 

Чернигов, 1906; Панаженко И. Историческая записка о Новгород-Северской гимназии. Киев, 

1889; Василевский В. Полтавская гимназия с 1808 по 1831 год. Очерки по архивным данным. 

Труды Полтавской ученной архивной комиссии. Полтава, 1907. Вып. 3. С. 185–272; Астряб М. 

Столетие Лубенского Высшего Начального училища (1814 – 1914 гг.). Труды Полтавской 

Ученной Архивной Комиссии. Полтава, 1914. Вып.11. С. 121–178;  Фисенко А. Кобеляцкое 

поветовое училище (1808 – 1833). Киевская старина. 1887. Т.ХІХ. № 10. С. 388–397; 

Твердохлебов А. Д. Столетие Ахтырского уездного училища (1790–1890-е гг.). Харьковский 

сборник. Харьков, 1893. Вып. 7. С. 263–319. 

6
Павловский И. Ф. Приходские школы в Малороссии и причины их уничтожения. Киевская 

старина. 1904. № 1. С. 1–40; Ефименко А. Я. История Украины и ее народа. Киев: Лыбедь, 

1990. С. 335–337; Пархоменко В.  Конец старой Малороссии (1733–1786 гг. в истории 

Левобережной Украйны). Киевская старина. 1905. Т. XCI. № 11–12. С. 343–349. 
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занепадом національного життя та козацьких державностей, а рівень навчання в 

Київській академії описував дуже скептично
7
. 

З кінця ХІХ ст. і на початку ХХ ст. основним істориком освітніх тенденцій 

на даному просторі був професор Харківського університету Дмитро Багалій. 

Він сполучав працю історика-позитивіста з громадською активністю і 

викладацькими практиками. Ставлення до шкільництва у Багалія і загалом до 

освітніх ініціатив позитивне, вивчення історії освіти – це вивчення історії 

культурного розвитку, і будь-яке нововведення чи ініціатива є для історика 

прогресивним явищем. Водночас Багалій не заперечує наявність криз та 

регресу, невідповідність задекларованих практик та їх реалізації
8
.  

Початки радянської історіографії вносили ідеологічні постулати в історію 

освіти. До «старої школи» заздалегідь ставилися упереджені завдання показати 

з критичного боку навчальні практики у Харківському колегіумі чи висвітлити 

зі своєрідним поділом на початкову і середню освіту певні невдачі освітніх 

ініціатив на даному просторі
9
. Однією із найбільш насичених праць 

радянського часу була робота О. Ткаченка про «навчально-методичне 

керівництво школами» Харківського навчального округу
10

.  

У цей же час поза межами України у 20–40-ві рр. ХХ ст. сформувалося і 

національне бачення освітнього процесу у сенсі нищення освіти і школи 

імперією, лише поодинокі ініціативи були, на думку цих дослідників, 

                                                           
7
Грушевський М. Ілюстрована історія України. К.: Наукова думка, 1990. С. 392, 395; 

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1990. С. 299. 

8
Багалей Д.И. Заселение Харьковского края и общий ход его культурного развития до 

открытия университета. Харьков, 1889; Його ж. Украинская старина (Очерки, заметки, 

материалы из стародавнего быта и культуры).  Харьков, 1896; Його ж.  Опыт истории 

императорского Харьковского универсиета (по неизданным материалам). Харьков, 1898. Т.1 

(1802– 1818), Харьков, 1898. Т.2 (1819–1833). 

9
Водолажченко О. З історії Харківського колегіуму в XVIII віці. Наукові записки катедри 

історії української культури. Харків, 1927. Т.10. С. 107–122, Гніп М.  Початкова освіта на 

Слобожанщині першої половини XIX ст. (до 1837 р.). Збірник науково-дослідчої катедри 

української культури. Харків, 1930. Т.10. С. 137–163. 

10
Ткаченко А. М. Учебно-методическое руководство Харьковского университета школами в 

1805–1835 гг. –  Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1957. 
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успішними – кінець XVIII – початок ХІХ ст. вважався «недолею для 

шкільництва»
11

.  

Історична наука з 70-х рр. ХХ ст. поволі відокремлює історію освіти в 

окрему галузь (educational history, die Bildungsgeschichte), переважно розвинуту 

на німецькомовному просторі, що сполучає історичні дослідження та 

педагогічні підходи. На території радянської України теж поволі оформлюється 

бачення освітнього процесу як частини історії культури з поділом на рівні 

навчання та спеціалізацію
12

. Загальна характеристика історії початків світської 

освіти радянською історіографією стереотипна: світська школа переживала 

етап становлення, царизм звертав на освіту лише «позірну увагу», а перші 

світські навчальні заклади виникли ще до скасування козацьких автономій  

60-х рр. XVIII cт. Радянські історики необґрунтовано поділяли освіту на 

початкову, середню і вищу
13

. Такі стереотипи є панівними дотепер. Досить 

радикально вони повторюються в сучасній академічній праці «Історія 

української культури», де освіті ХІХ ст. узагалі надається соціально-обмежена 

роль як засобу пригноблення та обмеження доступності
14

. 

Новітні праці з історії освіти та освітніх ініціатив зосереджуються 

переважно на Києво-Могилянській академії, колегіумах чи уже 

університетській освіті
15

. Питомо на ініціативи початків набуття знань 

                                                           
11

Огієнко І. І. Українська церква. Нариси з історії української православної церкви у двох 

томах. Київ: «Україна», 1993. (перше видання 1942 р.). С. 214–216; Біднов В. Школа й освіта 

на Україні.  Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. Київ: Либідь, 

1993. С. 59–64. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Львів, 2001. 

12
Удод О.П. Початкова освіта на Україні наприкінці XVIII – перша половина ХІХ ст. 

Український історичний журнал. 1969. №9. С. 83–91; Його ж. Середня та вища освіта на 

Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.).  Український історичний журнал. 1970. № 

6. С. 84–91.  

13
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. Нариси (Х – початок ХХ ст.). 

Відп. ред. М. Ярмаченко. Київ: Радянська школа, 1991. 

14
Історія української культури в п’яти томах. Київ: Наукова думка, 2008. Т.4. Кн. 1.Українська 

культура першої половини ХІХ ст.  Голов. Ред. Г.А. Скрипник. С. 460–513. 

15
Кравченко В. Університет для України. Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної 

історії та історіографії. Київ: Критика, 2011. С. 87–131; Його ж. Харківський університет у 

першій половині XIX cт. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 

років. Харків, 2004. С. 5–24; Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох. 
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звертається мало уваги. Останнім часом щоправда зважається на освітні 

ініціативи «малоросійського дворянства»
16

, існує низка видань про регіональні 

заклади освіти
17

. Водночас щодо освітніх ініціатив Російської імперії з’явилися 

важливі монографії Я. Кузбера та Дж. Флайна
18

, низка праць інших 

закордонних дослідників
19

. Ці дослідження ставлять нові питання і 

формулюють нові, не зрідка дискусійні, погляди на освітню проблематику того 

часу. Передусім, це твердження про потребу російської центральної влади 

здійснювати освітні реформи із залученням усіх прошарків, багато в чому як 

прагнення уніфікувати окремі соціальні прошарки, cтворити нову «людину», 

що знає своє місце в державі і у соціумі, підштовхували зокрема Катерину 

Другу до освітніх кроків. Не менш важливим є питання трансферу – 

перенесення освітніх ідей із Західної Європи до Російської імперії та їхня 

відповідність і не відповідність реаліям окремих частин імперії. Так само 

                                                                                                                                                                                                 

Православні колегіуми України наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Харків, 2011; 

Яременко М. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні 

XVIII cт. Харків: Акта, 2014; Перерва В. Церковні школи в Україні кінця XVIII – початку ХХ 

ст.: забутий світ. Т.1. Загальна частина. Біла Церква, 2014.  

16
 Литвинова Т.Ф. Освітні стратегії та соціальна відповідальність дворянства Лівобережної 

України в першій половині ХІХ ст.  Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, 

постаті. Дніпропетровськ, 2013. Вип.11. С. 26–36; детальніші роздуми: Литвинова Т.Ф. 

«Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці 

XVIII – у першій третині ХІХ ст. Дніпропетровськ: Ліра, 2011. С. 412–437. 

17
Мірошніченко Ю.Р., Федірко А.М. Новгород-Сіверська гімназія – alma mater Сіверського 

краю (1808–1918). К., 2014; Cамойленко Г.С., Самойленко С.Г. Розвиток культури на 

Північному Лівобережжі України у другій половині XVII – XVIII ст. Ніжин, 2007; Яковенко 

Г.Г. Соціально-економічне становище гувернерів у дворянських родинах Харківської губернії 

наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, 

події, постаті. Дніпропетровськ, 2012. Вип.10. С.23–31. 

18
Kusber Jan.Eliten und Volksbildung im Zarenreich während des 18. und in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts. Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung. Franz Steiner Verlag Stuttgart 

2004. IX, 497 S. = Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, 65; Flynn James.The 

University Reform of Tsar Alexander I, 1802–1835.Washington, D.C.: Catholic University Press, 

1988. 

19
Артамонова Л.М. Общество, власть и просвещение в русской провинции XVIII– начала 

ХІХ вв. (Юго-восточные губернии Европейской России). Самара: Издательство Самарского 

научного центра РАН, 2001; Мартин А. Просвещенный метрополис. Создание имперской 

Москвы 1762–1815. Москва: НЛО, 2015; Шарф К. Екатерина II, Германия и немцы. Москва: 

НЛО, 2015; Сысоева E. Школа в России XVIII – начала ХХ в.: власть и общество. М.: Новый 

хронограф, 2015.  
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постають й інші питання: взаємовідносин центру та периферії (влади і 

суспільства) в освітній сфері з констатацією факту про великі невдачі у 

провінції, дуже низьку статусність вчительської праці. Попередня історіографія 

дуже небагато зробила для з’ясування секуляризаційних процесів і питання, 

наскільки формування нової світської еліти впливало на освітні процеси. Поза 

увагою попередників залишилися важливі соціальні складові, такі як 

виникнення світської жіночої освіти, соціальна риторика щодо відкриття 

навчальних закладів, питання доступу до освіти представників різних 

прошарків. 

Підрозділ 2.2 «Джерельна база» прагне систематизувати розрізнений 

масив джерел щодо історії освіти. Нормативні джерела містять матеріали 

центральних керівних установ освіти Російської імперії, зокрема Головного 

управління із запровадження училищ та Міністерства освіти. Крім 

надрукованих матеріалів
20

 вони зберігаються в Російському державному 

історичному архіві (Петербург, РФ)
21

. Важливу роль у цьому ключі відіграють 

також періодичні джерела – передусім тогочасна періодика, особливо 

«Периодическое сочинение о успехах народного просвещения» (1803–1819) – 

видання тогочасного Міністерства освіти. Окремим шаром можна зазначити 

виконавчі джерела – матеріали місцевого керівництва освітою. Це джерела 

світських органів влади: гетьмана Кирила Розумовського, Другої 

Малоросійської колегії, Слобідсько-Української губернської канцелярії, 

Харківського намісницького правління, фонди Слобідсько-Українського та 

Полтавського губернаторів початку ХІХ ст.  

Окремо слід зазначити про безпосередні зібрання документів щодо 

керівництва освітою, наприклад Новгород-Сіверського приказу громадської 

                                                           
20

Описание дел Министерства народного Просвещения / под ред. С. Платонова и А. 

Николаева. Петроград, 1917. Т.1. 

21
Російський державний історичний архів в Петербурзі. Ф. 730, Оп. 1. Спр. 126, 127, 128; Оп. 

2. Спр. 1693, 1709, 1737, 1789. Ф. 733. Оп. 49. 
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опіки
22

, чи розпорошені фонди Харківського навчального округу. У центрі 

округу у Харкові досить непогано зберігся фонд Харківської дирекції училищ 

(Державний архів Харківської області, Ф. 266), щоправда основна документація 

цього фонду починається після статуту 1828 р. Однак щодо Слобідсько-

Української та Полтавської губернії, попри слабку збереженість основної 

документації, збереглися фонди адміністративних установ, що опікувалися 

освітою. Слід визнати, що збереглися окремі фонди документообігу повітових 

училищ з основним масивом документації, так у Полтаві наявний фонд 

Миргородського повітового училища (щоправда, з 1817 р.) (Державний архів 

Полтавської області, Ф. 958), у Харкові – фонд Ізюмського повітового училища 

(Державний архів Харківської області, Ф. 761), а у Сумах – Лебединського 

повітового училища (Державний архів Сумської області, Ф. 523).  

Часто ця документація з історії світських навчальних установ зберігається 

у загальних фондах великих архівосховищ. Для прикладу, зібрані, вочевидь 

Володимиром Науменком, документи щодо Київського народного училища чи 

Новгород-Сіверської гімназії, що містяться у великому фонді Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені Вернадського
23

. Окремі і 

розрізнені документи щодо училищ збереглися у численних копіях Дмитра 

Багалія, що становлять окремі справи фонду науковця у Відділі рукописних 

фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України
24

. 

Документи особистого походження та мемуари займають окреме місце в 

класифікації. Ця документація різного походження – автобіографії
25

, мемуари
26

, 

                                                           
22

Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Спб, 1904. Т.1. 

Царствование императора Александра I, 1802 – 1825. 

23
Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Ф.ІІ. Од.зб. 

3614, 3705, 4169 – 4206. 

24
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т.Шевченка НАН 

України. Ф. 37. Спр. 360. 

25
Топорков А. Л. История Ивана Тревоги. Публицистика и исторические сочинения периода 

феодализма: Сб. науч. трудов. Новосибирск, 1989. С. 246–276. 

26
Ярославский В. И. Записки.  Киевская старина. 1887. Т. ХІХ. № 9. С. 109–152; Лобойко 

И. Н. Мои воспоминания. Мои записки. Москва: НЛО, 2013; Лазаревский М. Памяти мои. 

Український археографічний збірник. К., 1927. Т.2. С. 19–55; Тимковский И. Записки Ильи 
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подорожні записи
27

. Наявність широкої джерельної бази сприяє здійсненню 

повноцінного дослідження.  

Підрозділ 1.3 висвітлює методологію дослідження. Основу 

методологічного інструментарію дослідження становлять принципи історизму 

та системності. Методологічна основа роботи побудована з урахуванням 

досягнень світової історіографії та низки соціологічних підходів. Йдеться про 

концепт «освітньої революції» – поступовий перехід до масової доступної 

освіти, світською за формою і державною за опікою. Аналіз визначеного і 

відібраного матеріалу супроводжується не лише емпірикою, але й 

співвіднесенням її з теорією, з доведенням інтерпретацій. Певною мірою у 

дослідженні присутня проблема синтезу і розуміння категорійного апарату. 

Наскільки культурно-освітні процеси були закономірними і чи існує проблема 

випадковостей освітніх ініціатив – одне із основних питань на рівні розуміння 

категорій історичної науки. Залучено історичні методи дослідження – історико-

порівняльний та історико-генетичний. Методи теоретичного дослідження, 

загальні та спеціально-історичні методи в комплексі дозволяють досягти 

наукової мети та виконати поставлені завдання. 

У другому розділі «Проблематика постання світських закладів освіти 

50-ті – 80-ті рр. XVIII cт.» висвітлюються передумови та особливості 

виникнення світської освіти на українських землях у складі Російської імперії. 

Підрозділ 2.1. «Передумови виникнення світських навчальних закладів» звертає 

увагу на особливості трансформації освіти та церкви на українських землях у 

складі Російської імперії. Основні навчальні заклади та освітні ініціативи 

протягом певного часу зосереджувалися у церковних установах. Серед низки 

питань одними із основних є питання синодалізації (оформлення та уніфікація 

православної церкви у Російській імперії) та секуляризаційні моменти. 

Протягом досліджуваного періоду відбулися дуже вагомі зміни в церковному 

                                                                                                                                                                                                 

Федоровича Тимковского. Мое определение в службу. Сказание в трех частях. Русский архив. 

1874. Тетрадь 5. С. 1377–1466. 

27
Цебриков Р.М. Путешествие из Петербурга в Харьков. Харьков, 2013. 
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середовищі, однак часто за їх основу взято приклади з українських земель, 

особливо у справі шкільництва (колегіумська освіта за прикладом Київської 

академії). Але така освіта, зберігаючи низку особливостей, рухалася у напрямку 

соціальної обмеженості та не встигала за потребами держави у світських 

кадрах. Розуміння «школи» радше визначалося приміщенням при церкві, де 

мешкали представники окремої соціальної категорії «школники», а не 

навчальним закладом. Імперські зміни трансформували і ці особливості, і 

значно обмежили вплив такої школи. Перші світські ініціативи щодо 

державних шкіл стосувалися солдатських та офіцерських дітей (гарнізонні 

школи), але такі заходи не набули поширення. Водночас можна спостерігати 

вагому соціальну складову у потребі нового навчання – оформлення 

«малоросійського шляхетства», для якого освіта для служби державі ставала 

одним із маркерів соціального відокремлення. Загальноєвропейські тенденції 

кризи та реформування освіти сприяли зародженню нових освітніх ініціатив у 

дусі Просвітництва. 

У підрозділі 2.2 «Спроби освітніх змін у часи Розумовських (50-ті – 60-ті 

рр. XVIII cт.)» йдеться про освітні стратегії нової «малоросійської еліти» 

напередодні та під час гетьманування Кирила Розумовського. Успіх братів 

Розумовських у європейських столицях пожвавив освітні стратегії 

представників козацької старшини: поїздка молодого К. Розумовського для 

набуття знань до німецьких університетів призвела до поширення практики 

навчання у протестантських університетах серед вищих прошарків 

Гетьманщини, сприяння на столичних рівнях призвели до істотної появи 

«малоросіян» у Петербурзькому університеті та Сухопутному (а потім і у 

Морському) кадетських корпусах. Однак секуляризаційні спроби та освітні 

проекти зазнали невдачі у гетьмана.  

Зв’язки з реформуванням «Старої Гетьманщини» та потребами в 

світському навчальному закладі знаходять відображення в підрозділі 2.3 

«Освітні ініціативи часу Другої Малоросійської колегії та оформлення 

"культурного консерватизму"». Скасування гетьманського правління 1764 р. 
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призвело, крім усього, і до пожвавлення освітніх пропозицій з боку місцевого 

шляхетства та імперської влади. Найкраще це виявилося в Наказах до 

Законодавчої комісії 1767 р. Оформлення місцевого шляхетства спонукало 

місцеву верхівку до культурного консерватизму, тобто збереження основних 

практик в культурній сфері (тобто і у справі отримання освіти) у 60–80-х рр. 

XVIII cт. (навчання в колегіумах, у закордонних та столичних університетах, 

отримання знань при бюрократичних установах). У даному разі існували лише 

певні освітні проекти, але засоби для їх реалізації не були можливими.  

Підрозділ 2.4 визначено як «Світський освітній експеримент на 

Слобідській Україні». Слобідська Україна – регіон, подібний за своїми 

історико-культурними рисами сусідній Гетьманщині. Однак на середину 

XVIII cт. можна спостерігати низку важливих рис для майбутніх освітніх 

ініціатив: непевність церковного підпорядкування та існування колегіуму в 

м. Харкові, реформування церковного життя, невелике представництво 

світських прошарків у Харківському колегіумі. Так само політичні вимоги 

місцевої еліти та її тяжіння до консервації суспільно-культурних відносин були 

слабкими, але представники козацької старшини потребували отримання освіти 

для підкреслення власного виняткового статусу щодо інших верств населення 

регіону. З ліквідацією особливого устрою слобідських козацьких полків у 

Харкові за імперським планом від Харківського колегіуму з 1768 р. почали 

функціонувати «додаткові класи», що унаслідок низки обставин від початку 

формувалися як окремий навчальний світський заклад, який з невеликими 

видозмінами існував до загальноросійської училищної реформи 80-х рр. 

XVIII cт. Успіх світських освітніх ініціатив у Харкові мав вагоме значення для 

зростання ролі цього міста. 

У третьому розділі «Освітня революція» та училищна реформа на 

українських землях (80-ті рр. XVIII – поч. ХІХ ст.)» показано, що «освітня 

революція» – процес, що характерний для Європи другої половини XVIII cт., 

поступово призводить до творення освітніх структур, які контролюються 

державою, з’являються чіткі вікові поділи та рівні освіти, єдиний перелік 
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предметів, програми та розклади, уніфіковані підручники, випущені масовим 

друкарським способом. У даному разі такою «революцією» стала училищна 

реформа – запровадження училищ в губернських та повітових центрах. 

Особливості цієї реформи на території Лівобережної України відображено в 

підрозділі 3.1 «Училищна реформа в малоросійських намісництвах». Училища в 

Чернігівському та Новгород-Сіверському намісництвах почали відкриватися 

досить пізно – у 1789–1790 рр. Названі заклади програвали у конкуренції з 

дяківською школою і мали низку проблем кадрового і матеріального характеру, 

однак ці училища (Головні в Чернігові, Новгород-Сіверському та малі в Ніжині, 

Прилуках, Стародубі та Глухові) мали ознаки позитивних змін: формування 

вчительського середовища та бібліотек, пошуки додаткового фінансування, 

залучення представників місцевої верхівки до освітніх ініціатив, поширення 

вивчення іноземних мов. Окремо варто визнати, що відбувалися освітні заходи і 

у Київському намісництві, де училище було відкрите винятково у центрі, місті 

Києві і неподалік від Київської Академії. Київське головне народне училище 

мало низку рис, можливо позначених німецькими протестантськими впливами: 

заохочення учнів книжками, широкий доступ до навчання дівчаток, опора на 

світську владу. 

Продовження освітніх ініціатив багато в чому пов’язувалося з політичними 

та адміністративними змінами. Про нові соціальні опертя у відкритті училищ 

йдеться в підрозділі 3.2 «Створення соціальної альтернативи щодо відкриття 

навчальних закладів в Малоросійській губернії (1797–1802 рр.)». Брак коштів та 

слабка підтримка освітніх ініціатив місцевим шляхетством посприяли спробам 

обіпертися при заснуванні навчальних закладів на купецтво та міське 

населення, що було зроблене губернатором Михайлом Миклашевським у 

Ромнах та Погарі. Спроба залучити інші прошарки населення, окрім 

дворянства, для відкриття навчальних закладів виявилася вдалою на певному 

етапі, але не отримала належного розвитку. Соціально-політичні зміни на 

цьому просторі, оформлення місцевого шляхетства та обмеженість доступу до 
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публічної сфери представників нижчих прошарків звели ці спроби майже 

нанівець. 

Основні питання щодо успіхів освітньої реформи висвітлюються в 

підрозділі 3.4 «Освітні зміни на Слобожанщині та вивищення Харкова як 

основного освітнього центру (80-ті – 90-ті рр. XVIII cт.)». Ще до початку 

відкриття нових навчальних закладів у Харкові існувало світське училище 

(додаткові класи), що продовжило своє існування і надалі. Поруч з цим 

закладом, під час реформи, багато у чому завдяки діяльності нового директора 

училищ Івана Переверзєва, відкрито головне народне та два малих училища. 

Поза межами губернського міста училища вдалося відкрити у Сумах, Охтирці, 

Лебедині, Богодухові, Валках, Вовчанську та Ізюмі. Незважаючи на закриття 

низки училищ (Лебедин, Валки, Вовчанськ) у 1797–1798 рр., слід констатувати 

успіх освітньої реформи у Харківському намісництві та виокремлення Харкова 

як значного освітнього центра. 

Виникнення жіночої світської освіти – необхідна риса «освітньої 

революції». Цьому процесу на українських землях присвячено підрозділ 3.4 

«Початки світської жіночої освіти на Лівобережній та Слобідській Україні 

(друга половина XVIІI – початок ХІХ ст.)». На середину XVIII ст. питання 

освіти для дівчаток з вищих прошарків суспільства ставало одним із провідних 

для освітніх стратегій. Домашня освіта потребувала нових підходів, а питання 

доступності виховання ставало частиною державної політики. Перший відомий 

світський жіночий пансіон було відкрито лише 1777 р. у Харкові, 

найвідомішим же пансіоном став пансіон А де Леянс у Глухові. Училищна 

реформа надавала право дівчатам навчатися поруч із хлопцями, попри незначну 

кількість дівчат, це нововведення було вдалим на цих територіях. Попри всі 

зміни й початки дівочої освіти, що мали велике прогресивне значення, слід 

визнати патріархальність тогочасного суспільства: освіта для дівчат була 

освітою для дому і хатньої роботи, вони не мали перспектив реалізації в 

публічному просторі. 
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Становлення системи освіти передбачає утворення навчального циклу – 

від початків сприйняття і вивчення основ знань до вищої освіти, що має уже на 

меті підготовку фахівця у певній галузі. Четвертий розділ «Формування 

освітньої системи 1802–1818 рр.» служить як для висвітлення освітніх 

процесів на українських землях на початку ХІХ ст., так і розглядає особливості 

початків освітньої системи. Найуспішнішою щодо проведення освітніх реформ 

виявиться Слобідсько-Українська губернія (відкриття повітових училищ в 

основних центрах, найвища кількість приходських шкіл – 30, наявність окремих 

тривалих поміщицьких ініціатив (Василя Каразіна, Андрія Самборського). 

Перебіг освітніх ініціатив у регіоні досліджено в підрозділі 4.1. 

Особливості освітніх ініціатив у Слобідсько-Українській губернії (1804–1818 

рр.). Успіх освіти в Слобідсько-Українській губернії мав кілька причин: 

найперша і найголовніша – наявність університету, що стимулював освіту в 

окрузі, друга – активна позиція місцевої церковної влади щодо відкриття нових 

шкіл у співпраці з державою та місцевими мешканцями, третя – особливість 

дворянського стану в цій губернії, слабкість політичної корпоративності 

нащадків козацької старшини й вагома роль приїжджих поміщиків зі столичним 

досвідом, що прагнули втілювати просвітницькі проекти в себе в маєтках. 

Менш помітні, але поступові зрушення у формуванні системи освіти 

можна спостерігати в сусідніх із Слобідсько-Українською губерніях. Цьому 

присвячено окремий підрозділ 4.2 «Освітні зміни в Чернігівській губернії 1802–

1818 рр.». Проведення освітніх реформ в Чернігівській губернії пов’язано з 

виразним персональним впливом директора училищ Михайла Маркова. 

Важливою рисою освітніх реформ у цій губернії буде соціальне наповнення як 

ініціатив щодо відкриття нових навчальних закладів, так і складу учнів 

повітових училищ. В основі такого «наповнення» були представники місцевого 

шляхетства (за окремими винятками Ніжина та Погара). Дворяни різного рівня 

статку виявляться основними меценатами училищ, водночас уважаючи 

учительську працю нестатусною. Ця риса є вкрай важливою щодо майбутніх 

подій і значення самої освіти та її соціальних змін, рівня освіченості й 
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дисципліни в школах. Водночас можна бачити дуже серйозні соціальні 

суперечності, слабкість матеріальної бази, потребу залучити до підтримки 

освітніх нововведень інші інституції (церкву, дворянські зібрання, а подекуди 

місцеве міщанське правління, купецтво). Однак впадає у вічі зосередження 

основної уваги смотрителів та установ на матеріальному й фінансовому 

наповненні училищ і велика неувага до навчального процесу. Великим окремим 

винятком буде успішне функціонування Новгород-Сіверської гімназії (у 

негубернському центрі), теж багато у чому завдяки діяльності директора 

І. Халанського. Важливими будуть і пожвавлення освітніх ініціатив у 

повітовому центрі Ніжині у зв’язку із намірами відкрити велику приватну 

гімназію родиною Безбородьків.  

Освітні ініціативи у ще одній великій губернії – Полтавській розглянуті у 

наступному підрозділі 4.3 «Нові освітні заклади у Полтавській губернії на 

початку ХІХ ст.» У новій – Полтавській губернії (1802 р.) з 1808 р. почала 

діяти гімназія у губернському центрі та поступово відкривалися та 

трансформувалися повітові училища. Загальне враження від освітніх ініціатив у 

Полтавській губернії не буде однозначним. Бо насправді видно дуже істотний 

поступ у справі освіти – з багатьма особливостями й відступами, водночас 

маємо абсолютний брак нижчих училищ, початкової освіти. 

Окрема тематика змін у освітній сфері відображена в підрозділі 4.4 

«Трансформації жіночої освіти на початку ХІХ ст.» Відкриття університету в 

Харкові як пожвавило відкриття закладів приватної жіночої освіти, так і 

загострило питання здобуття жінками знань. У даному разі низка місцевих 

діячів та викладачів нововідкритого університету (Іван Богданович, Ніколь Пакі 

де Совіньї, Григорій Квітка) висловлювали вагому підтримку щодо поширення 

жіночої освіти. У 1812 р. на благодійній основі було відкрито перший в імперії 

провінційний (поза столицями) Інститут шляхетних панн у Харкові. Значно 

слабкіше, ніж у Харкові приватні навчальні заклади для дівчат функціонували у 

Чернігівській та Полтавській губерніях, доки у 1818 р. у Полтаві за ініціативи 

подружжя Рєпніних було також відкрито Інститут шляхетних панн. Однак такі 
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організації передусім призначалися для осіб шляхетного походження й не 

могли цілком відповідати запитам суспільства, ці благодійні установи досить 

швидко перейшли під державну опіку. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Хронологічний період другої половини XVIII – перших десятиліть ХІХ ст. 

– час важливих трансформацій практично усіх галузей життя на підімперських 

українських землях. При цьому освіта пережила низку кардинальних 

перетворень. На зміну схоластичній єзуїтській навчальній моделі надходила 

модерна, світська з цілями та потребами нового секуляризованого типу знань. 

Від перших світських проектів 50-х рр. XVIII ст. на 1818 р. українські землі 

мали шкільну світську мережу. Цей процес органічно вписувався в «освітню 

революцію», поширення світської освіти в Європі та Америці. 

Постання світської освіти на українських землях – досить тривалий і 

суперечливий процес. Він відбувався паралельно з великими соціально-

політичними змінами в Центрально-Східній Європі. Аналіз історіографії дає 

підстави стверджувати, що історія освіти сьогодні залишається однією з 

найзатребуваніших тем в історико-культурних дослідженнях, водночас незрідка 

ця галузь перебуває в полоні стереотипів: твердження про високий рівень 

освіченості в XVII–XVIII ст., поширення меценатства, особливу роль 

дворянських освітніх ініціатив і згубність державної освітньої політики. Історія 

освіти лишається почасти сферою політичних узагальнень, які, у свою чергу, 

накладають відбиток на напрямки і зміст досліджень. 

Основними соціально-політичними процесами, що визначили «освітню 

революцію» на українських землях під владою Російської імперії, стали: процес 

створення синодальної церкви, секуляризаційні спроби та формування 

шляхетського прошарку (світської еліти) з козацької старшини та її нащадків. 

Такі реформування церковної сфери та соціально-політичні перетворення вели 

до поширення освітніх практик, але водночас до їхнього соціального 

обмеження дітьми кліру з метою формування нового духовенства; поширені 

практики доступності освіти натрапили на соціальні межі. Не відбулося 
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трансформацій Київської академії та колегіумів у світські навчальні заклади чи 

бодай зародки таких. Натомість потреба окреслити духовенство як окрему 

верству й унормувати церковне життя спричинила обмеження світських засад у 

Київській академії та колегіумах, перетворення їх на духовні заклади – 

семінарії, а не навчальні установи університетського типу. Соціальний 

складник виявився засадничим у формуванні освітньої системи. 

За умов секуляризаційних практик інституційна підтримка освітніх 

світських ініціатив з боку церкви була мінімальною. Водночас формування 

нової світської еліти ставило вимогу належної освіти для служби й посад, 

соціального відокремлення від неосвічених прошарків. Тобто перед освітою 

також поставало завдання окреслити соціальні межі. «Культурний 

консерватизм» нової шляхти тяжів до таких практик набуття знань: за 

кордоном, у схоластичних закладах, під час служби з раннього віку чи за 

допомогою приватного наймання вчителя, а не до створення повноцінних 

навчальних закладів і розширення мережі нижчих шкіл. 

Обидва процеси стали гальмами в поширенні ідей Просвітництва та 

постанні нової школи. Масштабні проекти не виходили за межі риторичних 

заяв та імперського впливу. Це визначало й культурну відсталість «Малоросії» 

в найближчій перспективі на тлі просвітницьких завдань та ідеалів щодо 

подолання релігійного світогляду, визволення особистості, стирання соціальних 

меж. 

Говорячи про поширення освіти та освітніх ідей, слід також визначити 

регіональні особливості в, здавалося б, єдиному культурному просторі 

постреформаційних практик та «латинської вченості». Подібна до «Малоросії» 

Слобожанщина вже в 60-х рр. XVIII cт. пішла іншим шляхом в освітніх 

практиках. Її особливостям сприяла низка чинників: невисокий ступінь 

консерватизму місцевої еліти, причетність до імперських експериментів у 

соціальному житті та економіці, особливості церковного життя з віддаленістю 

єпископської кафедри від навчального закладу в Харкові, вища дисципліна 

кліру та пастви, непевність прикордонних соціально-культурних ідентичностей. 
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Із часом скасування козацьких автономій слобідських полків пов’язана й 

успішна спроба створити світські навчальні класи при Харківському колегіумі, 

які від початку виокремилися як особливий заклад. Упродовж 60-х – 80-х рр. 

XVIII cт. цей заклад пережив низку трансформацій (сиротинець, «шляхетське 

училище», солдатська школа, казенна освітня установа, що готувала світських 

випускників для бюрократії та освіти). І успіх такого закладу визначив дальші 

процеси в освіті Слобідської України, насамперед Харкова, вивів цю територію 

на провідні позиції в освітній сфері. 

Просвітництво передбачало долучення широких верств суспільства до 

освіти, появу нової школи з практичним секулярним набором знань. У 

політичному вимірі доба Просвітництва сприяла утвердженню абсолютизму, 

держави на чолі з освіченим монархом, що дбає про освіту підданих. Тож із 

другої половини XVIII ст. почалися спроби створити загальноосвітню школу та 

змінити значення університетської освіти. «Освітня революція», училищна 

реформа почалася в Російській імперії доволі пізно, порівняно з європейськими 

країнами, – у 1782 р., а її впровадження на українських землях ще пізніше – 

лише з 1788 р. Тривала відсутність світських друкарень, публічних бібліотек, 

учених товариств гальмувала просвітницькі наміри й реалізацію 

емансипаційних проектів. 

Училищна реформа передбачала широкий доступ до освіти не лише вищих 

прошарків суспільства, але й представників нижчих верств, допуск до навчання 

жінок. Головні народні училища були відкриті в намісницьких центрах і 

основних повітових містах. Треба визнати, що, за всіма даними, нові світські 

ініціативи значно поступалися «традиційним методам навчання» при церквах, 

удома чи в семінаріях. Однак певний успіх цієї реформи привів до цікавих 

соціальних казусів, як-от відкриття за сприяння губернської влади училищ у 

Ромні та Погарі за фінансових внесків місцевого купецтва й заможного 

населення. Однак цей успіх не було розвинено через спрямування імперської 

політики передусім на підтримку ініціатив дворянських зібрань. На відміну від 

абсолютних монархій, де просвітницькі реформи та секуляризаційні кроки 
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сприяли постанню нового соціального прошарку – «третього стану», реформи 

на східноєвропейському просторі призвели до поглиблення соціальних 

обмежень та створення «дворянської імперії», де пріоритет в освіті й подальша 

кар’єра належали представникам шляхетства. Це прямо відбивалося на освіті та 

освітніх практиках.  

У той самий час можемо говорити про успіх училищної реформи на 

Слобожанщині, у Харківському намісництві. Тут досягнення пов’язані з 

особистим чинником – умілою адміністративною та вчительською діяльністю 

директора училищ І. Переверзєва. Крім Головного училища, в намісницькому 

центрі існували казенне училище (колишні «додаткові класи») та Харківський 

колегіум. Успіх освітніх реформ, поза сумнівом, сприяв відкриттю на початку 

ХІХ ст. імператорського університету саме в цьому місті, де світські ініціативи 

в освіті реалізувалися краще, ніж в адміністративних центрах колишньої 

Гетьманщини. 

Великим зрушенням кінця XVIII cт. стала поява жіночої світської освіти: 

перші приватні заклади та поширення домашньої освіти доповнилися допуском 

дівчат до навчання в училищах. Але ці зміни були досить кволі, жінка не мала 

шансів реалізуватися в публічній сфері, й освіта лише могла сприяти 

родинному життю та господарюванню.  

У підсумку щодо кінця XVIII cт. можна з упевненістю сказати, що на 

українських землях у складі Російської імперії спостерігався певний поступ 

щодо освітніх ініціатив, та це була радше загальна тенденція, а не місцеві 

практики. Перед місцевою елітою стояло завдання щодо відкриття вищих 

навчальних закладів, але ті проекти були здебільшого риторичні, без 

практичних наслідків. 

Справжнім проривом у постанні мережі світської освіти стала освітня 

реформа в Російській імперії початку ХІХ ст. Разом зі створенням Міністерства 

освіти планувалась і трансформація навчальних закладів, створення нових 

освітніх установ та мережі шкіл нижчої освіти. Утворення Харківського 

навчального округу та університету, окреслення шкільної системи (парафіяльна 
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школа – училище – гімназія – університет), численні спонуки для шляхетського 

прошарку та спроби залучити церковні установи до початків освіти дали 

позитивний результат. 

Найвдаліше ця реформа відбулася в центрі округу, місті Харкові, та 

Слобідсько-Українській губернії. Основними виявилися регіональні чинники: 

наявність університету, підтримка церкви, різноманітний склад місцевого 

дворянства. Ці нововведення вивели Слобідсько-Українську губернію на вагомі 

позиції в імперії, що позначилося на пізнішій ролі Харкова в цьому просторі. 

Основними питаннями історії освіти того часу є її соціальний складник та 

взаємодія державного з приватним; якість і комунікативні можливості тут 

відходять на другий план. Обіцянка великої пожертви від слобідсько-

українського дворянства й купецтва на Харківський університет виявилася 

після перших внесків нереалізованою. Основну роль у відкритті та 

функціонуванні училищ відігравало місцеве дрібне дворянство, що постачало й 

основний учнівський контингент. Походження, статки, особисті контакти 

важили в цьому середовищі більше, ніж прагнення до належної освіти. 

Незважаючи на певні успіхи освітніх реформ, основними проблемами цієї 

сфери були проблема доступності освіти, особливо для нижчих прошарків, і 

проблема якості освіти в просторі, де більша увага надається матеріальному 

забезпеченню навчального процесу, а не самому процесу як такому. 

Підтримка місцевими громадами та поміщиками навчальних закладів була 

заслабкою, більшість останніх функціонували лише кілька років. Матеріальна 

незабезпеченість, низький статус учительської праці, відсутність реальної 

співпраці з місцевими чиновниками призвели до невдач в освітніх ініціативах. 

Незважаючи на підтримку місцевого дворянства, процес відкриття та 

функціонування училищ відбувався не інтенсивно, а що стосується нижчих 

парафіяльних шкіл у малоросійських Полтавській та Чернігівській губерніях, 

то, попри істотні старання, створити мережу таких закладів не вдалося. У цих 

процесах слід брати до уваги також низку важливих чинників: великий вплив 

«малоросійської діаспори» в імперських столицях і її допомога батьківщині, 
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особистісний чинник місцевого керівництва освітою (з немісцевого 

чиновництва), заохочення підтримки освіти з боку центральних органів. 

Освітні реформи початку ХІХ ст. привели і до певних змін у жіночій 

освіті: появи й невдачі перших приватних навчальних жіночих закладів, 

відкриття перших поза столицями інститутів шляхетних панн (у Харкові та 

Полтаві). Однак і ця освіта була соціально обмежена в регіональному зрізі: 

основні навчальні заклади також зосереджувалися в університетському центрі. 

Благодійні навчальні жіночі заклади не могли цілком відповідати потребам у 

доступній освіті для різних соціальних верств, та навіть вони не мали 

повноцінного утримання й досить швидко перейшли під державну опіку. 

Говорячи про освіту й освітні ініціативи, слід визнати, що гімназії та 

училища, попри певні негативні тенденції, були основними освітніми центрами 

і, крім усього, осередками культури. Училищні бібліотеки, створення 

зоологічних та мінералогічних кабінетів у гімназіях, перші твори вчителів 

ставали основою для нових тенденцій в освіті й науці. 

З другої половини XVIII cт. до третього десятиліття ХІХ ст. освіта 

здійснила великий поступ. Шляхом суспільних трансформацій та імперської 

політики на українських землях з’явились: університет (зі світськими 

друкарнею, бібліотекою), кілька гімназій, мережа училищ, нижчі парафіяльні 

школи під контролем держави. Однак сподівання на розширення мережі шкіл, 

діяльнішу участь місцевих поміщиків і збільшення пожертв на освіту часто 

залишалися марними. У таких ситуаціях радше діяли особистісні чинники, а не 

просвітницькі наміри. Суперечності, закладені під час постання світської 

освіти, відобразилися на багатьох сферах життя і на особливостях становлення 

структур благодійництва, наукових установ та емансипаційних рухів, що 

почали розвиватись у пізніший час. 

Узагальнюючи появу училищ та перші кроки світської освіти на цих 

теренах, можна говорити про «просвітницьку ілюзію» щодо початків освітніх 

процесів: спроба імперії виховати освіченого «громадянина на службі держави» 

натрапляла на соціальні перепони й попередні освітні практики, що згодом 



 26 

спричинило обмеження доступу до освіти та державні спроби контролювати 

викладання й діяльність місцевих чиновників. 

Основні проблеми в освіті досліджуваного періоду – доступ до неї та 

освітні перспективи. Державне втручання в освітню сферу могло б розв’язати ці 

проблеми лише шляхом трансформації соціальних суперечностей, чого зробити 

на розглядуваний час не вдалося. Сподівання держави на освічений люд і 

широку підтримку навчальних закладів – як основних рушіїв просвітництва – 

великою мірою виявились ілюзорними. 

Актуалізація проблематики освіти в сучасності має істотне коріння в 

минулому: приватне і публічне, розвиток приватних ініціатив, допуск до освіти, 

педагогічні новації та вплив соціуму на виховання і формування особистості. 

Ілюзорність уявлень про освіту є одним із основних принципів для означення 

цього процесу набуття знань, процесу великих уявлень і скромних наслідків. 
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У дисертації на основі аналізу писемних джерел досліджено процес 

становлення світської освіти на території Лівобережної України та 

Слобожанщини. Освітні ініціативи розглянуто у зв’язку із суспільно-

політичними реаліями та культурними трансформаціями. Для дослідження 

використано низку соціокультурних підходів. 

Автор з’ясував особливості освітніх стратегій, визначив появу перших 

світських навчальних закладів, ролі особистих чинників у даному процесі; 

комплексно дослідив історію та функціонування училищ та шкіл, початки та 

особливості становлення жіночої освіти; вивчив перебіг реформ у сфері освіти, 

взаємодію імперського центру з місцевими ініціативами; реконструював 

механізми та спонуки щодо виникнення та зникнення освітніх установ,  

Усі ці аспекти є основою для ширших висновків про роль освіти у нових 

політичних рухах (національних, соціальних, феміністичних), модернізаційних 

перетвореннях і характеристики сучасного стану освітніх проблем.  

Ключові слова: освіта, освітня революція, училища, школа, 

секуляризація, Просвітництво. 
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Маслийчук В. Л. Культурно-образовательные инициативы на 

Левобережной и Слободской Украине во второй половине XVIII – в начале 

ХІХ вв. Квалификационная работа на правах рукописи.  
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В диссертации на основе анализа письменных источников исследован 

процесс становления светского образования на территории Левобережной 

Украины и Слобожанщины. Образовательные инициативы рассмотрены в связи 

с социально-политическими реалиями и культурными трансформациями. Для 

исследования использован ряд социокультурных подходов. Автор изучил 

особенности образовательных стратегий, обозначил появление первых светских 

учебных заведений, роль личностных факторов в этом процессе; комплексно 
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исследована история функционирования училищ и школ, начало и особенности 

возникновения женского светского образования. Автор исследовал ход реформ 

в сфере образования, взаимодействие имперского центра с местными 

инициативами; реконструировал механизмы возникновения и исчезновения 

отдельных центров образования. 

Все эти аспекты послужат основой для более широких выводов о роли 

просвещения в возникновении и расспространении новых идеологий 

(национализма, социализма, феминизма), модернизационных процессах и для 

характеристики современного состояния образования. 

Ключевые слова: образование, образовательная революция, училища, 

школа, секуляризация, Просвещение. 

 

SUMMARY 

Masliychuk V. L. Cultural and educational initiatives in Left Bank and 

Sloboda Ukraine second half XVIII – early XIX century. 

Dissertation for obtaining the Degree of Doctor of Historical Sciences in the 

speciality 07.00.01 – History of Ukraine. – Zaporizhzhia, Zaporizhzhia National 

University, 2019. 

The dissertation studies based on written sources considered the process of 

becoming a secular education on the Left-bank Ukraine and Slobozhanshchina. 

Educational initiatives examined in connection with the socio-political realities and 

cultural transformations. For the study we used a number of socio-cultural 

approaches 

The chronological and territorial boundaries. Тime of attempts the first secular 

transformation in education (the time of Hetman Razumovsky and the abolition of 

cossac`s autonomie (Sloboda Ukraine)) to change the management of the Ministry of 

education in the Russian Empire 1816 p and collapsing educational reforms. The 

territories are considered left-bank Ukraine (Cossack Hetmanate) and 

Slobozhanshchina (Slobìdskì regiments). At the beginning of the nineteenth century. 

Chernihiv, Poltava and Slobodsko-Ukrainian province. 
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The beginnings of the secular education coincide with major transformations in 

the ecclesiastical sphere: unification church life (sinodalisation), the search for new 

secular forms of educational practices. At the same time the emergence of secular 

education is connected with the execution of higher social strata of the population – 

the nobility of a conservative ideology for underline own status.  

Traditional educational establishments of Kyiv-Mohyla Academy and Orthodox 

collegiums were established do not meet social needs. By Hetman Kyryllo 

Rozumovsky defined educational strategies: travel to study abroad, receiving 

education in russian capitals, preserving previous educational collegiums practices. 

But the projects create a secular educational institutions on the Left-Bank Ukraine in 

the 50 's-the first half of the 80-ies XVIII centuries. have been unsuccessful. In 

abrogating the neighboring Cossacks ' autonomy of Slobodskf Ukraine and in the 

center of Kharkiv such measures have success.The first secular educational institution 

of additional classes (school) without significant changes existed in Kharkiv to the 

educational reforms of the XIX th century.  

The «Education revolution» on this space was associated with the school reform 

of the late 80 's - early 90 's. XVIII century. The opening of schools was not quite 

successful and had its own peculiarities in Kyiv, Novgorod-Siverskiy, Chernihiv 

provinces. A special attempt was the opening of schools in 1798-1799 in Romny and 

Pohar based on the support of merchants and urban residents. Reform in Kharkiv 

province was successful, with the opening of new schools in Kharkiv and village 

centers. The «Education revolution» promoted access to education of girls and had 

significant implications for the foundation of the secular women's education. 

Reform of the early nineteenth century and the opening of the Kharkov Imperial 

University and educational district significantly enlivend educational initiatives and 

the opening of new schools. The greatest success of these reforms had in Sloboda 

Ukraine with University Center Kharkiv. Rather slow shift took place in Chernihiv 

and Poltava provinces, but with a conceived significant potential in the future for 

Chernihiv, Novhorod-Siverskyi and open later Nizhyn gymnasiums, the first and 

primary schools. As these reforms contributed to the transformation of women's 



 34 

education in the direction of a limited class accessory with the proliferation of private 

practices. 

Contradictions, laid during the Foundation of secular education, influenced 

many areas of life and on features of formation of the structures of charity, scientific 

institutions and emansipacìjnih movements that began to develop in later. The main 

problems in education of the period – access and educational perspectives.  

State intervention in the educational sphere could solve these problems only 

through transformation of social contradictions, which make the this time. Hope the 

State-educated people and support educational institutions as the main engines of the 

Enlightenment to a large extent were illusory. 

Key words: education, educational revolution, secularization, college, school, 

initiatives, transformation, Enlightenment. 


