
ВІДГУК 

офіційного опонента Сердюка Ігоря Олександровича 

на дисертацію Маслійчука Володимира Леонтійовича 

«Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській 

Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст.», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 – історія України 

 

Дисертація Володимира Леонтієвича Маслійчука спрямована на 

дослідження важливої ланки побутування українського суспільства XVIII – 

початку ХІХ ст. – історії освіти. На жаль, до цього часу дана проблематика 

вивчалася переважно у контексті історико-педагогічних досліджень, котрі 

часто хибують на нерозуміння історичної ситуації, буквальне прочитання 

джерел, використання усталених історичних міфологем на кшталт міфу про 

«одвічний потяг до освіти» чи «тотальну грамотність» українців в домодерну 

добу. Відтак, поява нового детального, фахового дослідження з історії 

виникнення і функціонування навчальних закладів та системної секулярної 

освітньої системи на досить великій території українських земель у складі 

Російської імперії є науковим проривом. Одразу необхідно відзначити, що 

дисертація ґрунтується на значному масиві документальних джерел, а тому 

вона надзвичайно цінна уведенням в науковий обіг значного масиву до цього 

невідомої фактологічної інформації про постаті, події, явища дотичні до даної 

тематики. Висновки ж та теоретичні узагальнення дозволяють скоротити 

прикре відставання української історичної науки від «західних» досліджень 

історії освіти, модернізації, Просвітництва. Дослідницькі питання, поставлені 

автором дисертації, істотно відрізняються від звичних нам описових підходів. 

Те, що запропонував В.Л. Маслійчук, є поступом не лише в ділянці 

прикладного знання, а й у теоретико-методологічних підходах до розуміння 

«внутрішніх», глибоко пов’язаних із повсякденням, життєвими стратегіями, 

проблем постання та функціонування освіти. До того ж її постання в той час і 

в тих регіонах де відбувалося зіткнення місцевих архаїчних традицій з 

імперським законодавством «добре впорядкованої» держави, церковними 

нормами, ментальними стереотипами, новими соціальними викликами тощо. 



Важливо, що дисертація є результатом багаторічних досліджень, а її 

автор є знаним дослідником історії Гетьманщини та Слобідської України, 

соціальної історії регіону. Показово, що окремі аспекти проблеми 

досліджувалися за грантової підтримки міжнародних інституцій. Це засвідчує 

важливість проблематики та визнання напрацювань В. Л. Маслійчука у 

міжнародному науковому середовищі. 

Структура дисертації вибудувана за проблемно-хронологічим 

принципом і не викликає заперечень. Вступ містить усі необхідні елементи 

поміж яких автор обумовлює також акцентування уваги саме на Лівобережній 

та Слобідській Україні, логіку вибору часових та хронологічних рамок. Разом 

з тим, дослідження вмонтовано у хронологічно та територіально ширший 

європейський контекст. Перший розділ є традиційним для дисертаційних 

робіть, однак його виконання вигідно вирізняється від основної маси 

дисертацій. Так, історіографічна частина не є простим перерахунком імен та 

праць попередників. В. Л. Маслійчук розмірковує про загальні тенденції у 

вивченні історії освіти європейською історичною наукою, характеризує 

найважливіші тексти та їхній вплив на розвиток даних студій. Тут Автор 

робить дуже цінні спостереження над тим, як стараннями відомих дослідників 

ХІХ ст. (О. Лазаревський, М. Владимирський-Буданов, М. Драгоманов) були 

закладені підвалини сучасних міфологізованих уявлень про освіту в 

українському минулому. Названі вчені модерні смисли переносили на 

попередні епохи й розглядали освіту через призму реалій ХІХ ст. 

Огляд джерел подано у форматі виопуклення найважливіших 

характеристик окремих видів документації саме з точки зору історії освіти та 

освіченості. Автор вказує на те, про що джерела мовчать, зважає на їх часто 

формальний характер та специфічне використання мови і термінів. Цей 

підрозділ дуже чітко структурований, містить детальні вказівки на архіви та 

фонди. Відтак, майбутні дослідники проблематики мають істотні й 

деталізовані путівники для своїх архівних мандрівок і відкриттів. 

У другому розділі Автор спиняється на тій освітньо-культурній моделі, 

що вже існувала на українських землях – парафіяльних школах та 



православних колегіумах. Соціокультурна характеристика, здійснена 

дослідником, констатує, що ідеалізовані попередніми істориками 

колегіумське навчання та дяківська школа не відповідали потребам світської 

держави і підпадали під секуляризаційні процеси. Автор досить детально 

зупиняється на освітніх стратегіях часів гетьманства Кирила Розумовського. 

Тут авторські міркування обертаються довкола секуляризації та втрачанням 

церквою свого майна, впливу, повноважень. Подальшу історію нездійснених 

до 80-х рр. XVIII ст. освітніх планів в Гетьманщині Володимир Маслійчук 

пояснює «культурним консерватизмом» місцевої еліти, що всупереч урядовим 

проектам наголошує на старих звичаях і намагається не змінювати способи 

отримання освіти. 

Також виокремлюється сюжет про світський освітній експеримент у 

Слобідській Україні. Тут Автор порушує дуже важливе питання про підґрунтя, 

на якому на початку ХІХ ст. імперською владою університет відкрито саме в 

Харкові. Це досить новаторський матеріал, що частково заперечує усталену 

думку про роль громадськості у постанні майбутнього університету. Окрім 

всього розділ містить ряд важливих спостережень про конкуренцію 

«дяківської школи» та світської освіти. В.Л. Маслійчук на конкретних 

прикладах майстерно показує як сприймання освіти залежало від ставлення до 

влади та урядових ініціатив, бачення владних приписів. Назагал у розділі 

наочно показано те, як на початку подібні Гетьманщина і Слобожанщина 

пішли істотно різними шляхами освітніх реформ. Також перу 

В. Л. Маслійчука належить ряд важливих фактологічних спостережень. 

Зокрема про те, що в другій половині ХVІІІ ст. ряд полковницьких посад 

займають «нові» постаті, що отримали «вищу» освіту в Петербурзі. У такому 

ракурсі зміна полковницьких династій Стародубського, Ніжинського, 

Гадяцького полку виглядає чимось інакшим ніж просто бажанням припинити 

монополію місцевих старшинських династій. Ротація є наслідком і свідченням 

зростанням важливості саме світської освіти. У такому ракурсі по-новому 

постає вся історія «присмерку Гетьманщини». 



У третьому розділі Автор детально розкриває процес «освітньої 

революції» у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Київському 

намісництвах. Особливо новаторським є підрозділ про «створення соціальної 

альтернативи» у відкритті училищ наприкінці 90-х рр. XVIII cт., зокрема 

спостереження про спроби спертися на купців та міщан у справі відкриття та 

підтримки училищ у Ромнах та Погарі. Ці спостереження добре вписані в 

загальноімперский контекст, зокрема в огляд політики Павла І, діяльність 

«малоросійського освітнього лобі» в Петербурзі. Надзвичайно цікавим є 

сюжет про початки жіночої освіти. Тут В.Л. Маслійчук простежує зміну 

мотивацій навчати дівчаток, зміну орієнтації від навчання домашньому 

господарству до вивчення іноземних мов, музики тощо. У підсумку Автор 

робить висновок, що в Слобідській Україні успіх «училищної реформи» був 

очевидним й значно відчутнішим аніж на Лівобережжі, не лише через 

обставини існування вже світського навчального закладу, але і завдяки 

особистій ініціативі місцевого просвітителя Івана Переверзєва. 

Четвертий розділ розлого висвітлює регіональні диспропорції в освітній 

сфері, пояснює чому Харків та Слобідсько-Українська губернія випереджали 

за кількістю закладів сусідні Чернігівську та Полтавську губернії, як відкриття 

жіночих закладів мало на меті певне станове обмеження. Основним завданням 

даного розділу є висвітлення проведення і наслідку реформи освіти імператора 

Олександра Першого, що почалася досить успішно і мала істотні здобутки у 

перше десятиліття, а потім загальмувалася. В.Л. Маслійчук апелює до 

багатьох суперечностей у площині виникнення і функціонування навчальних 

закладів, притаманних і сучасній українській школі: слабкий матеріальний 

стан, незважання на якість освіти, непрестижність учительської праці. Загалом 

четвертий розділ роботи є найбільш деталізованим. Він насичений іменами, 

сповнений побутовими моментами, сюжетами з приватного життя. Ми бачимо 

постання нової системи освіти через призму діяльності конкретних вчителів. 

Тут Автор робить низку оригінальних спостережень про слабку підтримку 

новацій серед старих старшинських родів, або ж, як це не парадоксально, про 

заслуги церковної влади у постанні світської освіти. Також важливими є 



дослідження постання жіночої освіти, де, за спостереженням В.Л. Маслійчука, 

основну роль відігравали особисті дворянські зв’язки, а не прагнення до освіти 

та ідеали Просвітництва. 

Висновки В. Л. Маслійчука, без перебільшення, долають стереотипи і 

вводять історію української освіти у ширший контекст. Передусім йдеться про 

вплив Просвітництва на постання секуляризованої системи освіти, 

виникненням потреби в освіченості, включення місцевих еліт у розвиток 

модерних навчальних закладів. Назагал позитивно оцінюючи дане 

дослідження висловлю декілька зауважень та наголошу на окремих 

дискусійних аспектах: 

1. Робота містить помилки, описки, неточності. Наприклад, на с. 39 

написано «Російській федерації», тоді як треба обидва слова з великої літери. 

На с. 84 згаданий В. Ханенко, хоча і з контексту речення слідує, що йдеться 

про його батька Миколу Ханенка. На с. 103 у реченні «Саму документацію та 

зауваги щодо цієї освітньої ініціативи науковий обіг і розглянув 

О. Лазаревський» не вистачає слів. На с. 231 є порожні дужки без покликання. 

2. Слід уніфікувати написання імен монархів. Наприклад, Автор 

паралельно пише Катерина ІІ (с. 157), Катерина Друга (с. 178), Петро І (с. 67), 

Олександр Перший (с. 75). 

3. У дисертації інколи вживаються неузгоджені поняття. Так, одним 

із завдань є: «Уточнити і доповнити питання про культурну добу і виникнення 

модерної світської української культури, вплив на цей процес навчальної 

системи» (с. 20). Що таке «культурна доба» і що означає уточнити і доповнити 

питання про неї? Також об’єкт дослідження визначено наступним чином: 

«система освіти як елементи освітніх закладів» (с. 20). Важко погодитися з 

таким трактуванням поняття «система освіти». На с. 20 Автор зазначив: 

«Теоретичну базу дослідження склали публікації фахівців». Теоретичну базу 

складають теорії, гіпотези тощо, а не публікації. 

4. Деякі тези є надто «образними» й не коректними. Так, Автор пише, 

що «Численне паломництво перетворили Охтирку на найбільш заселене місто 



Слобідської (а можливо, й усієї Лівобережної) України». Що означає 

«можливо»? Й чи була Охтирка більш населеною за той же Ніжин? (с. 139). 

5. Назагал критично ставлячись до джерел, Автор зазначає наступне: 

«Згідно з переписами старшинських дітей, опублікованими С. Потапенко, на 

час скасування козацького устрою (1762 – 1766 рр.) переважна більшість 

старшинських дітей, або навчалися, або «вміли грамоти». Але ж мова може 

йти лише про «відмітку» в документі, своєрідні приписки, як це було зі 

службою ще ненароджених дітей (с. 140-141). 

6. Описуючи Слобожанщину другої половини 18 ст. Автор 

стверджує: «Освіта була одним із наріжних каменів місцевої спільноти…». 

Але на тій же сторінці пише, що: «Передусім, поява додаткових класів - 

ініціатива згори, що напряму залежала від змін світської та церковної влади, 

власне, черговий експеримент». І далі описує лише ініціативи згори та 

приклади власне нерозуміння цих ініціатив на місцях. 

7. Пишучи, що «У Російській імперії жінка з найвищих прошарків 

могла досягти певного визнання, попри патріархальність спільноти», Автор 

чомусь не згадує приклад Катерини Дашкової, що змінила Кирила 

Розумовського на посаді Президента Академії Наук, та була однією з 

ідеологинь жіночої освіти в Російській Імперії. Взагалі, Дашкова жодного разу 

не згадується у дисертації де йдеться про початки жіночої освіти. 

8. У дисертації, де багато йдеться про необхідність освіти, її 

соціальне значення, не згадано такий важливий чинник, як формування 

професійної бюрократії в Російській імперії. Ця новація другої половини ХVІІІ 

– початку ХІХ ст. якраз зумовила потребу в освічених кадрах та вплинула на 

характер освітніх стратегій. 

9. Просвітництво у дисертації постає як щось гомогенне та 

монолітне. Дослідження б виграло б від того, якби Автор у висновках 

наголосив, яка саме модель Просвітництва була покладена в основу постання 

світської освіти, які європейські досвіди стали взірцем та яким чином 

відбувався їх трансфер на освітній ґрунт в Лівобережній та Слобідській 

Україні. 




